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EDITORIAL  
 

 
FAMILIA CNCISC 

 
Pornind de la încrederea pe care mi-aţi 

acordat-o de a prelua sarcinile de secretar al  
asociaţiei noastre, mă văd în postura de a întocmi 
primul meu editorial – pentru a respecta regulile 
stabilite cândva de dl. preşedinte, acum - de onoare 
- și pentru că nu am avut niciodată oportunitatea să 
"vorbesc" cu familia mea CNCisC, mă bucur de 
acest moment. Altfel, ceea ce făceam până acum 
pentru bunul mers al organizării şi al activităţii voi 
face în continuare, de data aceasta sub "acoperirea" 
noii denumiri - de secretar. 

Privesc în jurul meu schimbările prin care 
trece "familia CNCisC" şi mă cuprinde regretul 
văzând că cei care au fost cândva "vioara I" – 
întemeietorii acestei asociaţii încep să se retragă, 
discret, unul câte unul, lăsându-i pe mai noii veniţi 
să ducă mai departe voinţa îndeplinirii scopului și 
obiectivelor  pe care le ştim cu toţii din statut. Le 
ştim, nu-i aşa? 

Un mare semn de întrebare planează însă 
asupra noastră. 

 Ce vom reuşi să facem dacă participăm doar 
la întâlnirile bianuale – şi acolo, de fapt, doar  
mesele colegiale ne adună la un loc – altfel fiecare 
profitând de delegaţie ca să-şi mai rezolve şi alte 
probleme. Ce obiective avem pe mai departe, cine le 
va duce la îndeplinire dacă nu ne implicăm în a 
organiza o activitate, a face un program, a urmări un 
scop? Acum câțiva ani s-au stabilit câteva obiective 
strategice, precum introducerea în COR a unor  
profesii legate de monitorizarea comportării in situ 
a construcțiilor, acordarea calificării de asociaţie de 

utilitate publică, racolarea de membrii valoroși, de 
competență recunoscută, în asociația noastră, 
preluarea unor atribuții care în țările UE revin de 
drept asociațiilor profesionale (atestarea competenței, 
elaborarea de acte normative), revizuirea și 
îmbunătăţirea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcții 

Nucleul asociaţiei format din cei care au 
înfiinţat-o a devenit din ce în ce mai restrâns și "de 
onoare" – un nume bine-meritat după atâţia ani de 
implicare. Îi nominalizez astfel pe membrii fondatori 
din 1984, domnii dr. ing. Hann Felician Eduard Ioan, 
dr.ing. Coșovliu Octavian, dr.ing. Danci Mihail  
Gavril, dr. ing. Mihalik Andras,  dr. ing. Pepenar 
Ioan, dr. ing. Rozvan Ioan Mircea - o parte dintre ei 
fiind încă activi, precum și pe membrii alăturați 
comisiei până în 1989 când am devenit CNCisC, 
doamnele și domnii ing. Andrei Maria, dr. ing. Beche 
Vasile, ing. Csiszer Andor, ing. Botez Ioan, ing. 
Pecingine Mircea, ing. Fântânaru Nicolae, ing. Szasz 
Bela Gyula, ing. Dumitrescu George, dr. ing. Popa 
Victor, dr. ing. Georgescu Emil Sever, ing Niculae 
Teodor, ing. Bogdan Dabija, ing. Iliescu Elena, ing. 
Șandor Zoltan. 

Dar, din fericire și din rândul noilor membri 
înscriși în asociație după formarea CNCisC s-au 
remarcat mulți ca membri loiali şi devotați sprijinirii 
şi promovării activității asociației, prin colaborarea cu 
articole la buletinul CisC, prin organizarea întâlnirilor 
bianuale de adunare generală, prin înființarea și 
susținerea site-ului comisiei, prin fotografiile 
destinate albumelor noastre ș.a. 

 Este mult, este puțin ? 
Preluând obligaţiile d-lui Fântanaru de a scrie 

un editorial mă gândeam să fac o privire retrospectivă 
a ceea ce era asociaţia când m-am alăturat ei, un fel 
de inventar a ceea ce am găsit şi ceea ce cred că ar fi 
necesar să facem. De exemplu, o implicare mai 
serioasă din partea tuturor, cu propuneri pentru orice 
credeţi că am putea realiza fiind organizaţi în această 
asociaţie cu trecut valoros. Păcat că nu se pot obţine 
venituri din activitatea desfăşurată de CNCisC, poate 
am fi avut mai mulţi adepţi. Însă cum niciodată nu ştii 
ce îţi rezervă viitorul, şi în general roadele muncii nu 
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se culeg imediat, poate vă pot convinge să fiţi mai 
mult membrii în familia CNCisC. Că doar în orice 
familie munceşte toată lumea şi nu se aşteaptă 
nimeni să aibă vreun beneficiu. Dacă am avea 
fiecare un aport cât de mic la activitatea comisiei, 
cu siguranţă la sfârşitul anului am putea face un 
bilanţ mai substanţial. Aşa...ne mulţumim cu 
bilanţul contabil care şi el, de la an la an arată cifre 
tot mai mici. 

Suntem voluntari cu toţii, la propriu – adică 
nu ne-a obligat nimeni să participăm la viaţa 
CNCisC, să ne înscriem sau să rămânem aici. Avem 
cu toţii job-uri sau alte activităţi şi obligaţii 
personale dar cu toate acestea suntem totuşi şi în 
această altfel de familie. În care fiecare ar trebui să-
şi aducă un aport. Poate reuşesc să vă conving să 
consideraţi asociaţia aceasta mai "aproape" de 
suflet, să-i acordaţi mai multă atenţie. Nu încerc să-
mi depăşesc atribuţiile, doar că, având un nou 
secretar, încerc să aduc un suflu nou care să 
întinerească – la figurat vorbind – atmosfera 
familiei CNCisC. 

ing. Sorina Fako. 
Secretar CNCISC 

 
 

ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA 
STABILIT ĂŢII UNUI DUPLEX DIN 
CARTIERUL BORHANCI - CLUJ 

 
(continuare din  nr. 4/2013) 

 
1. 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: 

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

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

• Depăşirea presiunii plastice a terenului sub 
talpa fundaţiei; 

• Lipsa sistematizării drumului de acces de la 
marginea de sus a proprietăţii; 

• 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 (diferenţe faţă de prevederile 
din proiect): 
− armarea centurii de la partea superioară este 

realizată cu 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. 
− rezemarea grinzilor de lemn de la planşeul de 

peste etaj se face direct pe zidărie sau străpungând 
centura din beton armat. 
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: 

1. Realizarea unor rigole betonate, de o parte şi 
alta a drumului, care să preia şi să îndepărteze apa 
din precipitaţii,de pe versantul din amonte în afara 
perimetrului construcţiei; 

2. Realizarea unor puţuri amplasate în amonte, 
faţă de construcţie, care să dreneze şi să îndepărteze 
apa la min 10 m de construcţie, cu prevederea unor 
cămine de vizitare pentru a se urmări funcţionarea 
lor; 

3. Realizarea a unuia sau a două planuri de 
micropiloți forați (fig. 11, 12), din beton armat, în 
aval de construcţie, încastraţi la partea inferioară în 
teren, sub planul de alunecare, iar la partea 
superioară fixaţi cu ancore metalice autoforante 
înclinate (fig. 13, 14), care vor depăși şi ele planul de 
alunecare, pentru a prelua împingerea prismului de 
pământ care alunecă (împreună cu construcţia). 

  
Fig. 11, 12. Plan amplasare şi realizare piloţi 
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Fig. 13 Secţiune 
transversală consolidări 

Fig. 14 Aspect 
realizare ancore 
autoforante 

 
4. Asigurarea urmăririi comportării construcţiei 

pe toată perioada realizarii lucrărilor prezentate 
anterior şi cel puţin 2 ani după aceasta. 

După realizarea acestor lucrări, rezultatele 
urmăririi construcţiei au arătat că terenul şi 
construcţia s-au stabilizat.  

  
Fig. 15, 16. Aspect general faţadă principală 

(iniţial şi după consolidare) 
Dr. ing. Alexandru DAMIAN 

Ing. Olimpiu TARLA 
Ing. Alexandra BERINDEAN 

 
 

IDEI DESPRE REABILITAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE  

 
ing. Szász Béla Gyula 

ing.Tóth Helga 
 

Societatea umană a avut ca element constant al 
dezvoltării sale preocuparea omului de a realiza 
construcţii care să-i asigure spaţiul necesar  unor 
nevoi de viaţă materială și spirituală;astfel ea a produs 
multe generaţii de construcţii definite prin materiale si 
structuri de o  mare varietate de alcatuiri și stiluri 
ar5hitectonice. 

Evoluţia structurilor constructive nu poate fi 
desprinsă de condiţionările economice, sociale şi 
ideologice care au generat-o; ea  reflectă raportul 

dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi inovaţie. 
Construcţiile sunt mărturii vii ale tradiţiilor seculare, ele 
constituind pagini de neînlocuit în istoria fiecărui 
popor.Valoarea lor depinde de vechime, de aspectul 
arhitectural, sau de importanța evenimentului istoric pe 
care-l evocă. Uneori semnificaţiile istorice, memoriale 
ale unor construcţii monumentale depăşesc chiar 
valoarea lor ca operă de artă. 

Din perspectiva factorului de „timp”, construcţia 
iniţială constituie elementul de referinţă; eventualele 
modificări ulterioare putand diminua sau mări valoarea 
ei ca monument istoric. Un alt factor important este 
„amplasamentul”, respectiv mediul înconjurător 
,,natural sau construit’’, care influenţează aspectul şi 
modul cum s-a conservat construcţia monument istoric. 

Construcţiile monumen-istoric reprezintă adevărate 
lucrări de artă şi marchează momente importante în 
calea progresului tehnic şi al civilizaţiei unui popor, a 
căror păstrare şi folosinţă este în interes public, existând 
argumente artistice, ştiinţifice, etnografice sau 
urbanistice in acest sens. 

Charta de la Veneţia (1964) stabileşte că noţiunea de 
monument istoric nu cuprinde doar opera arhitectonică 
singulară, ci şi ansamblul arhitectonic urban sau rural 
care poartă mărturia unei civilizaţii particulare, a unei 
evoluţii distincte, sau a unui eveniment istoric. 

Conservarea monumentelor istorice poate fi utilă 
societăţii, prin reabilitarea lor in vederea folosirii cu noi 
destinații, in acest scop putând fi aplicate cele mai 
moderne tehnici a căror eficienţă a fost demonstrată 
ştiinţific şi prin experienţă practică. Toate lucrările de 
conservare şi restaurare legate de reabilitarea lor trebuie 
întotdeauna acompaniate cu o documentaţie precisă, sub 
formă de rapoarte tehnice, ilustrate cu desene şi 
fotografii. Prezervarea acestor construcți -monument -
iatoric se face, cum este de la sine înțeles „in situ”, adică 
în amplasamentul lor, un lucru dealtfel evident, 
problemele aferente acestei activități fiind fiind de 
natură tehnică-constructivă și artistică . 

Construcțiile și ansamblurile monumente istorice fac 
parte din patrimoniul cultural-artistic fiind doar o parte a 
acestui patrimoniu, în continuă creștere creştere, pe 
măsura trecerii timpului și lărgirea spațiului geografic 
ocupat. 

Convenţia de la Granada (1985) prevede regulile de 
păstrare pentru patrimoniul arhitectural, iar Charta 
Oraşelor istorice acceptată în 10 octombrie 1987 la 
Washington se referă şi la valorile ce trebuie protejate în 
cadrul oraşelor istorice , respectiv : 
• ţesutul urban, rezultat al reţelei stradale, respectiv 

al parcelării; 
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• relaţia reciprocă dintre diferite spaţii urbane: 
construit, liber sau verde; 

• forma interioară şi exterioară a clădirilor aşa cum 
este ea exprimată de structură, volume, stiluri, 
forme, materiale, culori şi ornamente; 

• relaţia reciprocă dintre oraş şi cadrul său natural 
sau construit; 

• caracteristicile rolului său dobândit de-a lungul 
istoriei. 

Acestora li se mai pot adăuga: silueta oraşului, 
elemente arhitecturale care dau expresie identităţii 
oraşului, monumentele istorice din oraş, etc. 

Oraşele pentru noi, locuitorii de azi, sunt o 
oportunitate şi totodată o provocare pentru înnoire şi 
dezvoltare. 

Legislaţia international - Chartele, Convenţiile, 
Declaraţiile, Recomandările pun accentul pe 
protejarea patrimoniului arhitectural: monumente, 
ansambluri, situri; acestea se referă la „protecţie”, dar 
acordă atenţie scopului final: conservarea şi 
valorificarea patrimoniului arhitectural considerat a fi 
un veritabil „capital” cultural, spiritual, economic, 
social. 

Protecţia este modalitatea prin care patrimoniul 
este pus în valoare, însă cu o condiţie prealabilă ca 
acesta să fie cunoscut, evaluat, reabilitat, conservat. 
Statutul de zonă protejată, centru istoric, nu trebuie 
privit ca o interdicţie, extinderile trebuind însă să aibă 
funcţii compatibile cu concepţia de conservare 
integrată. Zonele de protecţie cuprind ansambluri 
arhitectonice, chiar şi atunci când nu toate părţile 
componente ale ansamblului sunt monumente.  

Putem afirma că în cazul clădirilor monument-
istoric, reabilitarea lor costă cu 25-33% mai puţin 
decât o construcţia nouă; la costuri egale, reabilitarea 
produce ambiente de mai bună calitate şi acestea aduc 
investitorului printre altele chirii superioare celor din 
clădirile obişnuite. 

Reabilitarea patrimoniului arhitectural la scara 
ansamblurilor şi a cartierelor istorice presupune 
definirea noţiunii de centru istoric, precum și 
precizarea operaţiunilor de reabilitare, a suportului 
legislativ, a principiilor şi opţiunilor național 
strategice. 

Centrul istoric este caracterizat prin teritorialitate 
(definită fizic, administrativ sau juridic) şi prin 
concentrarea semnificativă a valorilor istorice, chiar 
dacă avem de-a face şi cu un fond construit care 
excede categoria de monument istoric, dar care este 
inevitabil. Punerea in valoare a patrimoniului 

arhitectural trebuie realizată în paralel cu dezvoltarea 
organică urbană. 

Mediul legislativ în care se desfăşoară reabilitarea 
cuprinde cadrul legislativ general şi reglementări 
specifice (urbanistică şi de protecţie a patrimoniului). 

Deoarece centrele urbane ale oraşelor sunt afectate 
de fenomene ca distrugeri, degradări, alterări, 
îmbătrâniri, neîntreţinere, folosire abuzivă, abandonare 
şi dezvoltare speculativă. este necesară prevederea unor 
stimulente pentru operatorii economici implicaţi în 
activitatea de revitalizare a acestora. 

Competenţele pe care le instituie legislaţia de 
protecţie a patrimoniului se referă la obiectul protecţiei 
şi la protector - gestionar al protecţiei. Toate statele îşi 
definesc un organ central (protectorat) însărcinat cu 
monitorizarea legală a protecţiei. Gestionarii protecţiei 
(care asigură avizarea, acordul, etc.) sunt instanţe 
descentralizate, fiind subordonate instanţei centrale sau 
autorităţii locale. 

Principalele tendinţe din domeniul stimulentelor sunt 
deducerea cheltuielilor de reparaţii şi de întreţinere din 
cuantumul venitului impozabil; exceptarea sau 
diminuarea taxelor locale pentru acele proprietăţi 
arhitecturale care nu aduc beneficii proprietarului; 
scutirea de la plata impozitului pe avere a proprietarului 
de cladiri monumente istorice care sunt deschise 
vizitatorilor, ş.a.t. 

Din parteneriatul pentru reabilitarea patrimoniului 
arhitectural fac parte parteneri sociali şi economici. 

Operaţiunile de reabilitare pot fi: 
- active: permit o existenţă autoîntreţinută; 
- pasive: nu se integrează în circuitul economic; 
- de suprafaţă: renovarea faţadelor şi a încăperilor 
adiacente; 
- în adâncime: se ocupă de faţade şi de interiorul 
clădirilor zonei de reabilitare. 
Scopul înglobării măsurilor protective în 

documentaţiile urbanistice este dat de necesitatea 
integrării şi a punerii în valoare a patrimoniului 
architectural în dezvoltarea oraşului, urmărind printre 
altele atragerea de resurse (interes al administraţiei) şi 
creșterea  patrimoniului (interes comun al administraţiei 
şi al investitorilor) prin maximizarea raportului cost/ 
beneficiu în condiţii de respectare a specificului 
patrimoniului şi al protejării sale. 

O intervenţie de restaurare trebuie să parcurgă 
următoarele etape: 

-discuţii premergătoare (beneficiar, reprezentanţi ai 
administraţiei locale, responsabil pentru monumente, 
referentul de zonă de la Direcţia Monumentelor, 
proiectantul); 
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-expertiză- cadru de concepţie al direcţiei de 
monumente; 
-cercetări prealabile (cercetări de arhivă, 
arheologice, suprafaţa edificiului, materialul, starea 
cromatică, structura, documentaţie fotografică, 
sondaje, probe, releveu, etc. ); 
-stabilirea concepţiei de restaurare (bazate pe 
rezultatele cercetărilor premergătoare); 
-licitaţie, ofertă, plan de finanţare; 
-executarea lucrărilor; 
-recepţia finală (controlul lucrărilor conform 
concepţiei de restaurare, raport asupra lucrărilor 
executate, raport final asupra întregii intervenţii). 

 
Concluzii: 
-Reabilitarea patrimoniului arhitectural presupune 
existenţa unui complex legislativ şi nu doar o lege a 
monumentelor istorice. 
-Reabilitarea localităţilor exprimă nevoia social-
umană de a prezerva fondul construit existent, 
adaptându-l totodată la noile cerinţe ale unei vieţi 
civilizate moderne. 
-Este necesară încurajarea operaţiunilor în regie 
proprie a proprietarilor cu respectarea prescripţiilor 
tehnice ale reabilitării şi încurajarea implicării publice 
prin transparenţa activităţii administrative din acest 
domeniu de interes public. 
-Legislaţia trebuie să integreze protecţia patrimoniului 
în dezvoltarea durabilă a localităţilor. 
-Adaptarea unui model sau al altuia de reabilitare a 
patrimoniului arhitectural trebuie făcută cu analiza 
premizelor şi evaluarea efectelor asupra situaţiei 
concrete. 
 

 
CARTEA MEA, 

 
Dr.ing.Felician Eduard Ioan Hann 

 
   Un titlu neobișnuit pentru un articol de revistă 
,dar sper ca Revista construcțiilor care m-a sprijinit 
ani de zile în propagarea ideilor mele privind 
importanța deosebită a monitorizării comportării in 
situ a construcțiilor pentru prezervarea fondului 
construit existent,avuția cea mai valoroasă și cea 
mai durabilă a poporului nostru,mă va susține și de 
data aceasta când î-mi prezint rezultatul final al 
unei activități de peste 40 de ani în fundamentarea 
și dezvoltarea acestui domeniu de cunoaștere. 
 

Cartea mea poartă titlul „Comportarea in situ a 
construcțiilor și aptitudinea lor pentru exploatare” și 
este dedicată membrilor Comisiei Naționale 
Comportarea in situ a Construcțiilor al cărei 
președinte am fost timp de 30 de ani și adresată 
tuturor celor interesați de cunoașterea acestui 
domeniu, ingineri constructori cercetători, proiectanți, 
consultanți, executanți ca și întreaga populație a Țării 
implicată direct în posesia și folosirea construcțiilor 
de toate categoriile. 

Materialul expus l-am împărțit în 4 volume 
,respectiv,(1)„Conceptul & Mediul ambiant” (236 
pag.), (2) „Construcțiile” (268 pag.),.(3)”Interacțiunea 
construcții & Mediu ambiant; Aptitudinea pentru 
exploatare a construcțiilor” (291 pag.), (4) 
„Monitorizarea comportării in situ a construcțiilor” 
(297 pag.). 

Potrivit ideilor mele, conceptul promovat are o 
componentă teoretică (cunoașterea și precizarea / 
definirea conținutului sintagmei „Comportarea in situ 
a construcțiilor și aptitudinea lor pentru exploatare”) 
și una practică, aplicativă (activitatea de asigurare a 
aptitudinii pentru exploatare a construcțiilor prin 
monitorizarea comportării lor in situ, metode și 
tehnici de urmărire și intervenție) 

Intenția mea a fost de a cuprinde cât mai mult 
material documentar aplicabil cât mai multor 
categorii de construcții (civile, industriale, 
agrozootehnice, hidrotehnice, energetice, edilitare, căi 
de comunicație) și pentru care am folosit surse 
documentare, atât scrise (cărți, reviste), cât și on-line 
(INTERNET) din care mi-am extras și toate figurile 
Nu am pretenții de originalitate, decât în modul de 
strângere și organizare a materialului cules, astfel 
încât să definească domeniul de cunoaștere într-o 
formă de carte cum nu a mai apărut în literatura 
tehnică de construcții din România. 

După părerea mea, comportarea in situ a 
construcțiilor constituie sursa cea mai veridică de 
inspirație pentru găsirea posibilităților de 
perfecționare a acestora în vederea satisfacerii 
cerințelor de siguranță, confort și economie a 
beneficiarilor lor și totodată câmpul de verificare cel 
mai sigur, veridic și concludent al oricărei soluții de 
îmbunătățire a performanțelor și calităților 
construcțiilor și de prelungire a duratei lor de serviciu. 
În fond, toate eforturile constructorilor și 
beneficiarilor de construcții trebuie să urmărească 
realizarea și menținerea unor obiective în stare aptă 
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pentru exploatare, adică având calitățile necesare 
satisfacerii condițiilor de calitate derivate din 
cerințele generale și specifice ale beneficiarilor 
acestora. 

În opinia mea, cartea aceasta oferă o 
documentare concentrată asupra a ceeace înseamnă 
domeniul prezentat, util atât membrilor Comisiei 
Naționale Comportarea in situ a Construcțiilor, cât 
și doritorilor să îmbrățișeze una din cele trei 
ocupații definite în COR aferente domeniului 
(resposabil, specialist, expert), autorităților publice 
locale și centrale implicate în monitorizarea 
comportării in situ a construcțiilor (primării, 
Inspectoratul de stat în construcții), facultăților de 
construcții, cât și tuturor beneficiarilor de 
construcții de orice fel.Volumele cărții au fost 
tipărite pe speze proprii, au primit cod ISBN și au 
fost depuse 7 exemplare la Biblioteca Centrala 
conform legii. Având în vedere că dorința mea este 
ca această carte să ajungă la cât mai mulți cititori, 
am transmis-o gratuit prin Internet e-mail la 
Biblioteca Academiei Române, la Universitatea 
tehnică de construcții București, la facultățile de 
construcții ale universităților din Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara. Brașov, Constanța, Oradea și Chișinău, 
la Inspectoratul de stat în construcții precum și 
membrilor CNCisC care au adresă de e-mail, cu 
rugămintea de a le transmite la cât mai mulți 
prieteni și cunoscuți.. 

În ceeace privește conținutul volumelor, pe scurt 
acesta cuprinde  
Vol.1 Conceptul  

Comportarea in situ a construcțiilor  este 
prezentată ca expresia reacțiilor fizice și chimice ce 
apar în procesul de interacțiune al acestora cu 
mediul ambiant, natural și tehnologic, manifestate 
sub forma de performanțe (proprietăți de 
comportament realizate in situ). Aptitudinea 
pentru exploatare a construcțiilor  este definită ca 
ansamblul calităților acestora, prezentate ca 
performanțe ce îndeplinesc condițiile de utilitate ce 
decurg din cerințele beneficiarilor referitoare la 
scopul utilitar specific fiecărei construcții. 
Monitorizarea comportării in situ a 
construcțiilor este expusă ca fiind formată din 
activitățile de urmărirea comportării lor și de 
intervenții pe durata existenței lor, în vederea 
asigurării (menținerii, refacerii) aptitudinii lor 
pentru exploatare. 

Mediul ambiant  este prezentat ca mediu natural 
(planetă a sistemului solar, litosferă, hidrosferă, 
atmosferă, biosferă) și mediu tehnologic (asigurarea 
hranei, îmbrăcăminții, adăpostirii, comunicațiilor și 
transportului comunicării și informării, sănătății, 
energiei, confortului) și separat,poluarea mediului. 
Vol.2 Construcțiile 

Sunt descrise și analizate materialele de 
construcție, clădirile civile, industriale și 
agrozootehnice, construcțiile de căi de comunicație și 
transport, construcțiile edilitare, subterane, 
hidrotehnice, amenajările hidroenergetice. 
Vol.3 Interacțiunea construcții / Mediu ambiant  

Sunt descrise și analizate fenomenele de 
interacțiune construcții/mediu și de degradare a 
construcțiilor (fenomene de degradare, degradarea 
materialelor de construcție, degradarea construcțiilor). 

Aptitudinea pentru exploatare a construcțiilor  
cuprinde o introducere, cerințele generale ale 
beneficiarilor, performațele construcțiilor.calitățile 
construcțiilor 
Vol.4 Monitorizarea comportării in situ a 
construcțiilor  cuprinde o introducere,urmărirea 
comportării in situ a construcțiilor, intervenții asupra 
construcțiior, durata de serviciu a construcțiilor, 
cartea tehnică a construcției, cercetarea în domeniul 
monitorizării construcțiilor, reglementarea 
monitorizării comportării in situ a construcțiilor. 

Sper ca inițiativa mea de răspândire a cărții să 
stârnească curiozitatea mult mai multor oameni și în 
special a celor cu atribuții în orientarea, 
reglementarea și controlul activităților din construcții. 
Multe din formulările cuprinse în carte ar putea folosi 
la revizuira Legii nr 10/1995 așa cum am mai propus 
în multe alte articole din ultimii douăzeci de ani. 

Sunt profund recunoscător redacției Revista 
construcțiilor, domnului Ciprian Enache și doamnei 
Alina Zavarache pentru sprijinul acordat în publicarea 
articolelor mele și le doresc succes în editarea reviste 
(Articol propus spre publicare în Revista 
construcțiilor) 

 
De vorbă.... 
 
Dragi colege, dragi colegi, 

 
Încet, încet zilele se micşorează şi nopţile se măresc, 

iar vara care ne-a toropit cu căldurile ei insuportabile 
(dar pe care le vom dori nu peste mult timp) se 
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strecoară pe furiş lăsând locul zilelor mai mult sau 
mai puţin ploioase sau chiar furtunoase, dar în orice 
caz din ce în ce mai friguroase, instalându-se pe 
nesimţite anotimpul mai puţin aşteptat, cu ger, 
viscol şi-ale lor necazuri. Tot aşa, pe nesimţite, se 
scurge şi timpul nostru, şi zilele noastre, fără să ştim 
cum au trecut şi ce am făcut în tot acest răstimp. 

Dar să nu fim melancolici ci să trăim clipa, să 
trăim momentul care se apropie şi care este proxima 
noastră întâlnire de toamnă din acest an.  

După cum ştiţi această întâlnire va avea loc la 
Braşov în Aula Magna "Sergiu T. Chiriacescu" a 
Universităţii "TRANSILVANIA", str. Iuliu Maniu 
nr. 47A (zona centrală a municipiului Braşov) în 
data 26 septembrie începând cu ora 9.00. 

Programul întâlnirii este oarecum asemănător cu 
al celorlalte. Dimineaţa zilei de 26 septembrie va fi 
ocupată cu prezentări de referate tehnico-ştiinţifice 
ale colaboratorilor din zonă. După masa de prânz, 
pe care o vom putea servi la cantina – restaurant a 
universităţii gazdă, va urma şedinţa comisiei, iar 
seara va avea loc masa colegială. 

Întâlnirea va fi urmată a doua zi, vineri 27 
septembrie, de o vizită tehnică la obiective de 
construcţii din zona Braşovului şi la Cetatea Rupea. 
După cum bine ştiţi, nu s-a oferit nimeni din 
Comisie să ne ajute cu organizarea locală şi încă nu 
avem date mai concrete. Sperăm să câştigăm ceva 
membrii noi cu ocazia acestui eveniment, care ne 
susţin şi în organizare. De aceea suntem obligaţi să 
ne ocupăm de la distanţă, prin cunoştinţele pe care 
le avem şi care au fost o perioadă în concedii. Din 
acest motiv, vă putem oferi doar câteva date despre 
cazare. 

Avem promisiunea că Universitatea ne ajută să 
obţinem preţuri mai mici la HOTEL CAPITOL, 
aflat foarte aproape de Aula unde se va desfăşura 
şedinţa. Vă rugăm să specificaţi, când faceţi 
rezervarea, că participaţi la şedinţa CNCisC 
organizată de Universitate. Preţul oficial al cazării 
este: 

- pentru cam. dublă: 231 lei cu mic dejun 
- pentru cam. single: 178 lei cu mic dejun 

Cu certitudine până la momentul efectuării 
rezervărilor vom putea obţine o reducere.  

Ar mai fi o variantă mult mai acceptabilă la 
PENSIUNEA MONY, Tel: 0722.558.925 sau Tel: 
0368.430.248 str. Avram Iancu nr. 103, unde atât 
camera dublă cât şi cea single este 100 lei fără mic 

dejun sau 120 cu mic dejun, doar că nu se află în 
imediata apropiere a Universităţii. 
Inscrierea pentru participare se poate face la 
urmatoarele nr. telefon: 0727.736.066 -Sorina Fako; 
0722.237.795-Angela Visan, s-au prin e-mail: 
cncisc@gmail.com; visangie@yahoo.com . 

 
Dragi colege, dragi colegi, 

Revin şi eu asupra rugăminţii preşedintelui nostru 
de onoare de a trimite materiale pentru publicarea în 
buletinul informativ. Desigur că acest buletin nu este 
o publicaţie de prea mare audiență, dar este o 
publicaţie citită chiar şi în anumite cercuri oficiale. Pe 
de altă parte este un mijloc de a face "exerciţiu" 
pentru publicaţii mai pretenţioase. Vă garantez că este 
în primul rând în folosul dvs, al celor care întocmiţi 
aceste materiale. 

N-am să închei această scurtă "convorbire" până 
când nu o să vă fac şi o comunicare mai puţin plăcută: 
este posibil să mărim puţin taxa de participare, în 
ipoteza că nu vom găsi sponsori care să ne susţină. Nu 
mi-au plăcut şi nu o să-mi placă niciodată măririle de 
taxe, dar din păcate, nu putem altfel să acoperim 
cheltuielile cu sala, mesele, autocarul, etc. 

În rest, vă doresc deplină sănătate şi să fi ţi 
înconjuraţi de tot binele din lume. 

Cu toată dragostea, 
 

Al dvs preşedinte, Victor Popa 
 
 

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

ing.Teodoru Maria  01 octombrie 
ing. Cotoran Marina-Magdalena 02 octombrie 
ing. Onu Cristian   03 octombrie 
ing.Fântânaru Nicolae  05 octombrie 
ing.Tudosescu Gabriel  06 octombrie 
ing.Partene Dumitru-Gabriel 09 octombrie 
ing. Popescu Mircea  17 octombrie 
ing.Costache M.Ion  03 noiembrie 
ing.Duţu Anca Evelin  04 noiembrie 
ing.Şerban Vasile   08 noiembrie 
ing. Pahonţu Constantin  08 noiembrie 
ing. Matei Gheorghe  25 noiembrie 
ing.Fako Sorina   27 noiembrie 
dr.ing.Mihalik Andrei  30 noiembrie 
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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 

 

  

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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