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EDITORIAL  
 

Despre experţi şi expertize 

Legea fundamentală a construcţiilor – 
Legea nr. 10/1995 denumită "Legea calităţii în construcţii" are 
prevăzute două reguli interesante, care nu se regăseau în 
vechea lege similară emisă înainte de 1990 şi anume: 
- orice intervenţie asupra unei construcţii existente 

(modernizare, modificare, transformare, consolidare, reparare, 
etc) se face prin avizarea proiectului respectiv de către 
proiectantul iniţial al construcţiei sau pe baza unei expertize 
tehnice elaborată de către un expert tehnic atestat; 
- proiectele elaborate pentru realizarea unei construcţii 

sau a unei intervenţii de tipul celor amintite mai sus, trebuie să 
fie obligatoriu însuşit de un verificator de proiecte atestat, altul 
decât elaboratorul. 
Nu ştiu câte ţări au prevăzute în legislaţia lor aceste reguli, dar 
sunt convins că legiuitorul care le-a introdus în "Legea calităţii 
în construcţii" din ţara noastră s-a gândit cu siguranţă – pe de-
o parte să pună ordine în modul haotic în care se realizau 
lucrările de construcţii după 1990, iar pe de altă parte – să 
elimine urmările negative, uneori destul de grave, care ar fi 
putut apărea în timp la lucrările executate după aceste proiecte. 

Au apărut astfel două ocupaţii noi: expert tehnic în 
construcţii şi verificator de proiecte. 

Şi unii şi alţii provin în general din domeniul 
concepţiei, mai precis din proiectare, cercetare sau învăţământ, 
activitatea lor fiind legată în principal de concepţie. Atât 
experţii cât şi verificatorii de proiecte provin dintre cei mai 
buni profesionişti în domeniu, atestaţi pe baza unei serioase 
examinări de către comisii compuse din cadre remarcabile din 
învăţământ şi producţie, cu multă experienţă şi cu realizări de 
succes în domeniul pe care îl atestează. 

Este bine cunoscut că investiţiile în construcţii sunt 
costisitoare şi cel puţin din acest motiv trebuie să fie 
economice. În acelaşi timp, construcţiile adăpostesc sau sunt 
folosite de oameni. De aceea trebuie să satisfacă pe deplin 
cerinţele de exploatare stipulate chiar de Legea calităţii: 
rezistenţă şi stabilitate, bună funcţionalitate, siguranţă în 
exploatare, durabilitate, sănătate şi protecţia mediului, etc. 
Este evident că între cele două categorii de cerinţe, respectiv 
economicitate şi cerinţe optime de exploatare pare a fi o 
contradicţie şi anume: ca să realizezi o construcţie de cea mai 

bună calitate trebuie să investeşti mai mult şi respectiv, pentru a 
realiza o construcţie mai ieftină trebuie să reduci anumite 
calităţi. 
În realitate lucrurile stau cu totul altfel. Dacă pentru construcţiile 
noi soluţiile sunt oarecum mai limitate, există totuşi şi aici 
posibilitatea găsirii unor variante economice care pot să satisfacă 
foarte bine şi condiţiile de exploatare. Aceasta depinde de 
experienţa şi pregătirea profesională a celui care concepe 
construcţia, care trebuie să aibe aptitudinea de a îmbina 
materialele şi tehnologiile de execuţie, astfel încât soluţia 
propusă să îndeplinească cât mai bine cerinţele menţionate. 
Concepţia unei construcţii are o importanţă covârşitoare în 
găsirea soluţiei optime de realizare, trebuind să îndeplinească 
optim cele două tipuri de cerinţe aparent antagonice. 
În cazul intervenţiilor, există o multitudine de soluţii, astfel încât 
expertul are de analizat mai multe variante, dintre care trebuie să 
o aleagă pe cea optimă. Din această cauză se impune ca expertul 
să aibă suficientă experienţă şi foarte bună pregătire 
profesională. Dar nu fac acest expozeu pentru a scoate în 
evidenţă calităţile principale pe care trebuie să le aibă un expert, 
ci pentru a atrage atenţia că soluţia dată prin expertiză şi care 
trebuie respectată în proiectul de intervenţie ce se va elabora este 
de o importanţă majoră pentru investiţia care se va realiza. 
Dacă soluţia dată de expert nu este corectă, investiţia poate fi 
costisitoare, fără a rezolva temeinic problemele care au condus la 
necesitatea ei. Totodată aş dori să atrag atenţia asupra faptului că 
alegerea experţilor prin licitaţii pe baza costului cel mai mic nu 
poate garanta efectuarea unei expertize corecte. Desigur că 
fiecare investitor doreşte să cheltuiască cât mai puţin, dar trebuie 
avut în vedere că economisirea minoră care se face printr-o 
expertiză ieftină poate duce la costuri foarte mari la capitolul 
execuţie, care are o pondere mult mai mare. Costurile devin şi 
mai mari dacă soluţia din expertiză este incorectă, iar 
durabilitatea lucrării nu este deci asigurată. Nu fac apologia 
costurilor mari ale expertizelor, ci doar subliniez importanţa 
acestora. De aceea consider că la alegerea experţilor trebuie ţinut 
cont nu numai de costul cel mai mic, dar şi de performanţele 
acestora, de modul în care au capabilitatea de a rezolva optim 
soluţiile constructive. 
Poate vă puneţi întrebarea de ce am fost tentat să scriu acest 
material. Este simplu. Am întâlnit în decursul activităţii mele o 
serie de expertize necorespunzătoare (ca să nu folosesc alt 
termen). Unele au trebuit să fie refăcute, căci prevedeau soluţii 
neaplicabile. Altele prevedeau soluţii mult prea costisitoare fără 
a rezolva problemele de fond. Sunt multe de spus despre experţi 
şi expertize dar deocamdată mă opresc aici. 
 

dr. ing. Popa Victor – preşedinte CNCisC 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România 
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Reabilitarea structurilor istorice 

 
 ing. Szász Béla Gyula ,ing. Toth Helga, 

dr.ing. Cazacu B. Gabriela 
    Această lucrare rezumă aspectele speciale ale reabilitării 
structurilor istorice.în ceeace privește  nevoia constantă de a 
salva caracteristicile lor  autentice, inițiale. 
1. Introducere 

Structurile istorice îl surprind adesea chiar şi pe un expert 
prin conţinutul lor tehnic, impactul arhitectonic şi competenţa 
execuţiei. Uneori pare de necrezut ce au putut realiza 
strămoşii noştri. 

Predecesorii noştri stăpâneau perfect cunoştinţele şi 
uneltele epocii lor, precum şi metode istorice încercate de 
preparare a materialelor de construcţii. În prezent 
însă,numeroase structuri istorice prezintă defecte şi neajunsuri 
grave care le reduc semnificativ interesul şi importanţa.. 

2. Valoarea  de patrimoniu a structurilor istorice 
La început trebuie notat că această lucrare nu clasifică 

structurile istorice în structuri „portante” şi „altele”. Când 
descriem o structură, vorbim despre organizarea ordonată a 
unei mase, care are obiectivul de a rezista efectelor forţelor 
externe şi vremii. 

        Fără îndoială că structurile istorice au calităţi estetice care 
sunt puse în valoare doar atunci când pot fi percepute de 
simţurile noastre.,dar valoarea lor cea mai importantă o 
reprezintă caracteristicile lor funcţionale. Studiul  evoluţiei 
acestora devine  în prezent unul din cele mai importante 
obiective pentru cunoașterea lor.. 
3. Documentarea 

Pierderea valorii de patrimoniu cultural este un proces 
inevitabil. Reabilitarea clădirilor istorice se foloseşte de 
proceduri  şi materiale care schimbă semnificativ 
autenticitatea acestora, şi multe informaţii şi valori de 
patrimoniu se pierd irecuperabil de-a lungul acestui proces, 
mai ales din cauza unei documentări nesatisfăcătoare. 

4. Lecţii de învăţat de la structurile istorice 
Una dintre valorile de netăgăduit ale structurilor istorice, 

o constituie importanţa lor documentară în trasarea istoriei 
ştiinţei şi tehnologiei. Ele reprezintă documente importante 
despre înţelegerea oamenilor legată de materiale şi despre 
efectul forţelor externe asupra clădirilor şi structurilor. 

S-au elaborat foarte puţine lucrări ştiinţifice care descriu 
sau tratează consumul necesar de energie pentru construcţia 
clădirilor istorice, deşi acest subiect merită fără indoială mai 
multă atenţie.Uneori, descoperirea compoziţiei unor materiale 
istorice este dificilă, chiar şi prin cele mai recente metode de 
diagnostic. 

Lecţiile pe care le învăţăm de la structurile istorice nu 
sunt mereu bune. Putem descoperi o gamă largă de defecte şi 
erori, în special probleme la rosturile de dilatare, detalii 
deficiente, materiale neadecvate şi protecţie insuficientă 
împotriva factorilor climatici şi a igrasiei. 
5. Abordări în reabilitare 

Principiul director ar trebui să fie conservarea maxim 
posibilă a integrităţii autentice a structurilor istorice. Aceasta 
înseamnă conservarea unei cantităţi maxime din materialul 
original, dacă este în stare tehnică suficient de bună încât să-şi 

îndeplinească funcţiunile structurale iniţiale în limita unor 
parametri de siguranţă. 

Orice interferenţă la structură şi material trebuie să fie 
compatibilă cu structura şi materialul original. 

La execuţia intervenţiilor ar trebui să se folosească mereu 
metode identice sau foarte asemănătoare din punct de vedere 
tehnologic. 

Finisajul unei structuri este foarte eficient în vederea 
îmbunătăţirii durabilităţii şi duratei sale de exploatare. Este 
necesar să se aplice doar materiale care sunt foarte compatibile 
cu cele originale. O problemă deosebită apare la restaurarea 
monumentelor cu erori istorice iniţiale.  

6. Concluzii 
Studiul şi salvarea valorilor structurilor istorice este una 

dintre cele mai importante provocări în practica de reabilitare 
contemporană. Totuşi este nevoie de îmbunătăţiri în abordările 
profesionale, susţinute de un fond teoretic nou şi sănătos, 
precum şi îmbunătăţiri în conştiinţa generală a valorilor şi 
informaţiilor codificate în structurile istorice. Tratarea 
încununată de succes a structurilor istorice necesită o cercetare 
cu obiective clare şi o abordare atentă bazată pe cunoştinţe în 
vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor pentru reabilitarea 
patrimoniului cultural. 
 
COR -  MONITORIZAREA COMPORT ĂRII IN 
SITU A CONSTRUCȚIILOR 
 

Dr.ing.Felician Eduard Ioan Hann  
   
       In Monitorul Oficial nr. 128/22.02.2012 a aparut  Ordinul 
nr. 177/81/2012 privind  completarea documentului normativ  
Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) 
       In cele ce urmează se va prezenta versiunea elaborată de 
CNCisC pentru descrierea  ocupațiilor derivate din activitatea  
de monitorizare a comportării in situ a construcțiilor și care a 
stat la baza introducerii lor în actul normativ. 
     Conform Legii nr. 10-1995 privind calitatea în construcţii şi a 
Normativului republican P-130-1999 privind urmărirea 
comportării în timp a construcţiilor, există obligaţia legală de 
urmărire a comportării construcţiilor existente şi de intervenţie  
pe acestea, pentru a le asigura aptitudinea pentru exploatare şi a 
preveni accidentele de construcţie. Urmărirea comportării 
construcţiilor şi intervenţiile pe aceste,a formează aşa zisa 
"monitorizare a comportării in situ (adică în amplasamet) a 
construcţiilor" şi constituie o componentă a sistemului calităţii în 
construcţii. 
      Conform normativului citat, urmărirea comportării in situ a 
construcţiilor îmbracă două forme: urmărirea curentă a tuturor 
construcţiilor, fără excepţie şi urmărirea specială a anumitor 
construcţii, selectate pe considerente de risc (construcţii realizate 
cu soluţii noi, inovative, construcţii de importanţă deosebită, 
construcţii aflate în condiţii de mediu periculoase, construcţii 
aflate în stare tehnică precară, ş.a.). 
Intervenţiile pe construcţii, îmbracă la rândul lor tot două forme: 
intervenţii de mentenanţă, care cuprind întreţinerea şi reparaţiile 
şi intervenţiile de reabilitare, care cuprind renovarea şi 
restructurarea. În timp ce intervenţiile de mentenanţă urmăresc 
doar menţinerea stării tehnice  a construcţiei la nivelul celei 
existente la recepţia acesteia, intervenţiile de reabilitare presupun 
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modificări de aspect sau de structură, care să îmbunătăţească 
starea tehnică a construcţiei şi să-i confere noi calităţi. 
Realizarea  acestor activități revine personalului implicat prin 
exercitarea a trei ocupații specifice,respectiv cele de 
“Responsabil cu urmărirea curentă a comportării in situ a 
construcțiilor”, de “Specialist in urmărirea specială a 
comportării in situ a construcțiilor” și de “Expert în 
monitorizarea comportării in situ a construcțiilor” 
       Aceste trei ocupații noi vor fi prezentate în continuare. 
 
RESPONSABILUL TEHNIC CU URMĂRIREA 
CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR 
        
 La pozitia nr. 43 se află ocupaţia: Responsabilul tehnic cu 
urmărirea curentă a comportării construcţiilor cod : 214234 
numit in continuare RTUCCC. 
Descrierea ocupaţiei 
       Urmărirea curentă are drept scop depistarea din timp a 
fenomenelor premergătoare apariţiei unor stări de degradare 
periculoase şi luarea din timp a măsurilor  necesare stopării 
dezvoltării lor. Urmărirea curentă şi măsurile de intervenţie 
care decurg din aceasta, exprimă grija pentru păstrarea 
calităţilor construcţiilor care le fac utile beneficiarului, de 
aceea ele intră în responsabilitatea lui.  

Beneficiarul îşi poate manifesta responsabilitatea fie 
acţionând direct şi personal, fie angajând un profesionist sau o 
organizaţie profesională, pregătiţi în acest sens. Persoana 
fizică sau juridică angajată să facă urmărirea curentă a 
comportării in situ a unei construcţii şi să prescrie măsurile de 
mentenanţă necesare, va avea la dispoziţie instrucţiunile de 
urmărire curentă din cartea tehnică a construcţiei şi va fi 
supus unui instructaj de specialitate efectuat de către un 
inginer proiectant de construcţii  atestat de către o asociaţie 
profesională de profil corespunzător tipului de construcţie în 
cauză.  

Persoana fizică sau juridică care candidează la titlul de 
RTUCCC, urmează să-şi dovedească practic competenţa 
printr-un test de cunoştinţe în faţa unei comisii de examinare, 
în urma trecerii căruia, va primi o  autorizaţie pentru 
practicarea ocupaţiei de ,, RTUCC". 

Responsabilul tehnic cu urmărirea curentă a comportării 
construcţiilor(RTUCCC) devine deci o persoană fizică 
autorizată (PFA), iar organizaţia care are drept obiect de 
activitate urmărirea curentă a comportării in situ a 
construcţiilor trebuie să aibe un personal autorizat individual 
pentru practicarea acestei ocupaţii. 

Toate constatările făcute şi măsurile propuse de către 
RTUCCC se înscriu în cartea tehnică a construcţiei, care este 
documentaţia de bază în activitatea de monitorizare a 
comportării in situ a construcţiilor şi de a cărei păstrare şi 
completare răspunde în faţa beneficiarului.  
Domeniile de 
competenţă Unităţile de competenţă 

 Generale  
Cultură generală de nivel cel puţin mediu, de 
preferinţă din domeniul construcţiilor. 

Specifice 
ocupaţiei  

Înţelegerea documentaţiei tehnice din cartea 
tehnică a construcţiei. 
Inspectarea construcţiei şi înscrierea constatărilor 
asupra stării ei tehnice în cartea tehnică a 
construcţiei.  
Propunerea de măsuri de intervenţii ocazionale şi 

programate. 
Alarmarea beneficiarului în caz de depistare a 
unor fenomene de comportament  primejdioase. 
Urmărirea aplicării măsurilor de intervenţie. 
Păstrarea şi completarea cărţii tehnice a 
construcţiei. 

 
1. Cultura generală de nivel cel puţin mediu, de preferinţă 
din domeniul construcţiilor  
Descrierea unităţii  
RTUCCC trebuie să posede cunoşţinte cel puţin medii de cultură 
generală şi cunoştinţe tehnice cu privire la alcătuirea generală a 
construcţiilor, la formele de interacţiune dintre construcţii şi 
mediul ambiant, la fenomenele de degradare pe care acestea le-ar 
putea suferi, ca şi cunoştinţe asupra utilizării mijloacelor de 
observare şi măsurare de uz curent. 
Elemente de 
competenţă  

Criterii de realizare 

Cunoştinte cu privire la 
alcătuirea construcţiilor 
(materiale, structuri, 
echipamente). 

Absolvirea unei şcoli medii tehnice de 
construcţii sau arhitectură. 
Absolvirea unui curs de calificare 
postliceal public sau privat în domeniul 
construcţii-arhitectură; autodidact. 

Cunoştinte cu privire la 
mijloacele de observare şi 
măsurare de uz curent. 

Absolvirea unei şcoli medii de cultură 
generală sau tehnică; absolvirea unui curs 
de calificare tehnica; autodidact. 

Gama de variabile 
Absolvirea unei şcoli medii de cultură generală este o condiţie 
minimă pentru aprecierea capacităţii de executare a ocupaţiei de 
"RTUCC" cu condiţia testării cunoştinţelor acumulate prin studiu 
autodidact . 
Absolvirea unei şcoli medii tehnice de arhitectură sau construcţii 
este dovada cea mai bună a cunoştinţelor necesare acestei 
ocupaţii. 
Ghid pentru evaluare 
Certificatul de absolvire a şcolii medii de arhitectură sau 
construcţii şi diploma de tehnician sau maistru constructor sau 
de conductor arhitect. 
Examen de verificare a cunoştinţelor pentru autodidact a 
documentaţiei de carte tehnică a construcţiei. 
 
2. Cunoaşterea documentaţiei de carte tehnică a construcţiei 
Descrierea unităţii  
Documentaţia de carte tehnică a construcţiei cuprinde toate 
informaţiile cu privire la realizarea unei construcţii, fiind 
organizată pe capitole privind proiectarea, execuţia, recepţia, 
exploatarea, monitorizarea comportării şi jurnalul evenimentelor 
din timpul existenţei constructiei. Cunoaşterea ei poate da cele 
mai complete relaţii asupra comportării in situ a construcţiei iar 
RTUCC are obligaţia păstrării şi completării la zi a acestei 
documentaţii. 
Elemente de 
competenţă Criterii de realizare  

Capacitatea de a 
înţelege planşele 
desenate ale 
proiectului şi 
rezultatele testelor de 
calitate din timpul 
execuţiei. 

Examinarea prin probe de citire şi descifrare 
a planşelor şi rezultatelor testelor 
consemnate în documentaţie. 
Diplomă de absolvire a unei şcoli tehnice de 
arhitectură sau construcţii sau a unui curs de 
calificare corespunzător  cerinţelor de 
pregătire pentru această ocupaţie. 

Gama de variabile 
Construcţiile diferă ca alcătuire şi amplasare, încât fiecare 
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construcţie constituie un unicat. Totusi, există două categorii 
de construcţii cu trăsături specifice, respectiv clădirile de tot 
felul şi construcţiile speciale precum barajele hidrotehnice, 
canalele de apă, digurile, cheurile, drumurile, şoselele, 
podurile, turnurile, castelele de apă, ş.a. Ca atare şi 
documentaţiile diferă destul de mult în funcţie de tipul de 
construcţie. 
Pentru construcţiile speciale este necesară existenţa unei 
calificări de specialitate adecvate situaţiei. 
Ghid de evaluare  
Examinarea candidaţilor va ţine seama de specificul 
construcţiilor pe care urmează să le urmărească. 
 
3. Inspectarea construcţiei şi înscrierea constatărilor în 
cartea tehnică a construcţiei 
Descrierea unităţii 

Cunoaşterea în amănunt a alcătuirii construcţiei şi 
constatarea stării tehnice a acesteia este o obligaţie pe care 
RTUCC trebuie să o respecte atât la preluarea construcţiei, cât 
şi în mod periodic pentru a putea aprecia în ce măsură se 
produc schimbări de starea construcţiei. Constatările făcute cu 
ocazia inspecţiilor succesive lunare, dar obligatoriu şi după 
trecerea unor calamităţi naturale (furtuni, căderi masive de 
zapadă, inundaţii, incendii, alunecări de teren, etc.) se 
consemnează în cartea tehnică a construcţiei. 
Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare  

Capacitatea de a observa 
semnele de degradare 
constructivă şi 
funcţională a elementelor 
de construcţie cu ajutorul 
simţurilor şi al 
instrumentelor uzuale de 
observare şi măsurare. 

Descoperirea unor fenomene de 
suprafaţă precum pătarea 
vopsitoriilor, a zugrăvelilor, 
exfolierea finisajelor, căderea 
placajelor, cioplirea betonului, 
eflorescenţe, înţepenirea uşilor sau a 
ferestrelor, spargerea becurilor, 
blocarea uşilor sau a ferestrelor, 
fisurarea elementelor, înfundarea 
canalizării, cioplirea treptelor etc. 
Executarea de relevee a semnelor de 
degradare constatate şi montarea de 
martori. 

Gama de variabile 
Semnele de degradare variază în funcţie de tipul de 

construcţie, ceea ce face ca observarea lor să aibe valoare 
diferită în evaluarea importanţei lor pentru comportarea 
construcţiei. Pentru un baraj de pământ observarea unor 
infiltraţii de apă joacă un rol deosebit de important, pe când 
pentru o şosea este mai importantă observarea degradării căii 
de rulare. În clădirile de locuit observarea condiţiilor de 
umiditate şi temperatură sunt foarte importante pentru 
confortul locatarilor, pe când la un pod metalic trebuie 
urmărită deformabilitatea sa şi starea de coroziune. 
Ghid de evaluare 

Reglementările tehnice oferă date de valori admisibile 
pentru diferitele fenomene posibile (săgeata elementelor 
încovoiate ale clădirilor, adâncimea făgaşelor în şoselele cu 
îmbrăcăminte asfaltică, rata de infiltraţie în conductele de apă, 
etc.). Instrucţiunile de urmărire curentă ale proiectantului 
trebuie să conţină asemenea valori limită pentru parametrii de 
comportament importanţi cu care să poată fi comparate 
valorile măsurate pe parcursul urmăririi. 
 4. Propunerea de măsuri de intervenţie ocazionale sau 
programate 

Descrierea unităţii 
Măsurile de intervenţie pe care le poate propune RTUCCC sunt 
de natura mentenanţei, adică se referă la măsuri de curăţare a 
componentelor construcţiei (podele, pereţi, tavane, scări, 
geamuri, pervazuri, echipamente, etc.) şi măsuri de reparaţii mai 
mici (schimbare de becuri arse, schimbare de robinete, de 
întrerupătoare, de comutatoare, astupare de găuri şi zgârieturi, 
etc.) şi mai mari (refacerea zugrăvelilor şi vopsitoriilor 
degradate, a tencuielilor căzute, a treptelor ciobite, a parapetelor 
de protecţie stricate, tocuri şi cercevele, ş.a.). 

Măsurile de intervenţie ocazionale luate din timp 
preîntâmpină extinderea stricăciunilor, dar în mod periodic 
devine necesară o intervenţie programată de mai mare amploare 
cum ar fi curăţenia de toamnă sau de primăvară, refacerea 
generală a zugrăvelilor şi vopsitoriile însoţite de micile reparaţii 
ale suportului lor. 
Elemente de competenţă Criterii de realizare  
Cunoaşterea materialelor şi ustensilelor 
folosite la curăţarea diferitelor suprafeţe 
(proprietăţi, domenii de întrebuinţare), ca şi 
a materialelor de construcţie folosite la 
reparaţii (var, ciment, mortare, beton, lemn, 
zugrăveli, vopsele, gemuri, etc). 

Verificarea calităţii 
execuţiei lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţie 
efectuate şi recepţia 
acestora 

Gama de variabile 
Materialele şi ustensilele folosite la întreţinere şi reparaţii 

sunt destul de variate, astfel că o alegere avantajoasă pentru 
beneficiar depinde foarte mult de puterea sa financiară, dar şi de 
vanitatea sa. RTUCCC trebuie să ţină seama de aceste două 
aspecte când propune o anumită selecţie a mijloacelor de 
intervenţie care urmează a fi folosite. 
Ghid pentru evaluare 

RTUCCC trebuie să urmărească în selecţia sa ca mijloacele 
de intervenţie să fie de bună calitate, neexpirate, garantate pentru 
o perioadă de timp convenabilă, orice rabat la aceste trei condiţii 
ducând la nemulţumirea beneficiarului şi eventual la un rebut. 
5. Alarmarea beneficiarului construcţiei în caz de depistare a 
unor fenomene de comportament primejdioase 
Descrierea unităţii 

Beneficiarul construcţiei este cel interesat direct să afle care 
este starea tehnică a acesteia şi care sunt măsurile care se impun 
pentru a asigura în continuare aptitudinea pentru exploatare a 
construcţiei în cazul apariţiei unor fenomene periculoase. 
RTUCCC este obligat să-l înştiinţeze pe beneficiar ori de câte 
ori observă fenomene de comportament ce depăşesc ca amploare 
sau intensitate pe cele normale descrise în instrucţiunile 
proiectantului privind urmărirea curentă a construcţiei. 
Elemente de 
competenţă  Criterii de realizare  

Cunoaşterea 
fenomenelor care 
afectează 
structura portantă 
de rezistenţă a 
construcţiei, 
periclitând 
siguranţa cerută 
de beneficiar. 
 

Observarea unor fenomene de fisurare intensă 
şi de rupere a unor elemente ale structurii de 
rezistenţă, fenomene de umezire puternică, 
inundarea subsolurilor sau a altor încăperi din 
ansamblul construcţiei, focare de incendiu, 
deformaţii, deplasări sau înclinări şi rotiri 
anormale, înfundări în terenul de fundare, 
spargerea conductelor, ş.a. 
Propunere de măsuri de intervenţie de urgenţă 
în vederea remedierii situaţiei prin angajarea 
de lucrători sau prin angajarea unui expert în 
monitorizarea comportării in situ a 
construcţiilor, care să ofere soluţii.  
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Gama de variabile  
Construcţiile se prezintă într-o infinitate de variante ca tip, 

structurile de rezistenţă portante fiind foarte diferite de la o 
categorie la alta (civile, industriale, agrozootehnice, termo-
hidro şi nuclear energetice, hidrotehnice, căi de comunicaţie şi 
transport auto, aerian şi naval, turnuri de televiziune şi castele 
de apă, rampe de lansare a rachetelor şi fortificaţii, etc.).dar şi 
în interiorul acestora (clădiri de locuit monofamiliale până la 
zgârie nori, hale industriale parter dar şi multietajate, drumuri 
pietruite şi şosele asfaltate, baraje hidrotehnice de greutate din 
pământ, din anrocamente, din beton sau baraje în arc, baraje 
cu contraforţi, etc). 
Ghid pentru evaluare 

RTUCCC trebuie să poată deosebi elementele structurii de 
rezistenţă de restul elementelor constructive ale construcţiei 
urmărite, folosindu-se de documentaţia de carte tehnică a 
construcţiei şi de instructajul iniţial făcut de proiectantul de 
construcţii. 
6. Urmărirea aplicării m ăsurilor de intervenţie 
Descrierea unităţii 

RTUCCC  are obligaţia de a controla şi verifica execuţia 
măsurilor de intervenţie prescrise, consemnând faptele în 
cartea tehnică a construcţiei. 
Elemente de competenţă  Criterii de realizare 

Controlul din partea RTUCCC se referă 
doar la constatarea executării lucrării 
conform înţelegerii cu executantul şi la 
aspectul superficial al lucrărilor; se cere 
doar cinste, corectitudine şi capacitatea de 
apreciere. 

Se verifică dacă 
lucrările de 
intervenţie s-au 
executat conform 
prevederilor, la locul 
şi în volumul 
prevăzut 

Gama de variabile 
Variabilele în cazul intervenţiilor de mentenanţă se referă 

la aspectul final, formal şi superficial al lucrărilor efectuate 
(culoare, netezime, potrivire cu restul, etc.) 
Ghid pentru evaluare 

Evaluarea lucrărilor de intervenţie de natura mentenanţei 
(întreţinere şi reparaţii) se realizează prin observare senzorială, 
de regulă vizuală, cu ochiul liber sau cu instrumente optice 
simple (lupa de fisuri, binoclu) şi prin măsurări dimensionale 
cu instrumente simple (metru, ruletă, şubler). Evaluarea este în 
general subiectivă, dar se pot stabili anumite baremuri de 
comparaţie în funcţie de caz. 
7. Păstrarea şi completarea căr ţii tehnice a construcţiei 
Descrierea unităţii 

Cartea tehnică a construcţiei este documentaţia de bază 
pentru activitatea de monitorizare a comportării in situ a 
construcţiilor care cuprinde proiectul de execuţie, documentele 
din timpul execuţiei (note de şantier, note de control, 
rezultatele încercărilor, etc.), procesele verbale de recepţie, 
intervenţii pe timpul exploatării construcţiei, un opis general şi 
pe capitole şi jurnalul evenimentelor.  

Cartea tehnică a construcţiei se ţine la 
beneficiarul/proprietarul construcţiei şi se completează cu noi 
documente şi înscrieri pe măsura apariţiei lor. În cartea tehnică 
a construcţiei se depun şi eventualele proiecte de urmărire 
specială precum şi toate rezultatele acestei forme de urmărire. 
Beneficiarul, respectiv RTUCCC, sunt răspunzătorii pentru 
păstrarea în bună stare şi completarea la zi a documentaţiei de 

carte tehnică a construcţiilor. 
Elemente de competenţă  Criterii de realizare  

RTUCCC trebuie să înscrie 
corect, cinstit, lizibil şi la timp 
toate datele referitoare la 
comportarea construcţiei 
urmărite. 

Controlul periodic din partea 
beneficiarului construcţiei cu 
consemnarea rezultatelor în 
jurnalul evenimentelor. Verificarea 
respectării regulilor privind 
întocmirea, completarea şi 
păstrarea cărţii tehnice a 
construcţiilor. 

Gama de variabile 
În cartea tehnică a construcţiei se fac însemnări cu privire la 

rezultatele urmăririi curente, ale urmăririi speciale, ale 
controalelor din partea beneficiarului, ale specialiştilor şi 
experţilor, ale organelor de control, toate în prezenţa 
responsabilului cu urmărirea curentă a comportării in situ a 
construcţiilor care răspunde de toate însemnările făcute. 
Ghid pentru evaluare 

Evaluarea se face prin verificarea respectării regulilor de 
întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei 

 
 

INFORMARE 
 

Ing. Sorina Fako -Secretar CNCisC 
 
În perioada 25-27 septembrie 2013 a avut loc în aula "Sergiu 

Chiriacescu" a Universităţii "Transilvania" din Braşov, cea de-a 
60-a adunare generală (bianuală, de toamnă) a asociaţiei 
profesionale  Comisia Naţională Comportarea in situ a 
Construcţiilor". Ediţia jubiliară, după 30 de ani de existenţă a 
acestei asociaţii, s-a bucurat de un real succes. 

Evenimentul a fost salutat prin cuvântul de deschidere 
susţinut de domnul prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS – decan  al 
facultăţii de construcţii din Braşov. 

Au mai luat cuvântul  dl. dr. ing. Victor POPA – preşedintele 
CNCisC, care a fost şi moderatorul acestei manifestări şi dl. 
conf. univ. dr. ing. Valentin Vasile UNGUREANU  - prodecan 
al facultăţii de construcţii şi organizator local al evenimentului. 

Comunicările tehnico-ştiinţifice au fost prezentate de către: 
ing. Avram CONŢIU, director general S.C. PRINFO 
S.R.L.Braşov - "Lucrări de intervenţie pentru menţinerea 
viabilităţii pasajului Zizin" ; ing. Marius BUCUR, country 
manager – GEOBRUGG România - “Comportarea în timp a 
lucrărilor de protecţie împotriva hazardelor naturale”;ing. Cristi 
CARTAŞ, consultant  tehnic MAPEI - "Reabilitarea viaductului 
Valea lui Stan. Reparare, consolidare, protecţie";ing. Gabriela 
PLOEŞTEANU, director comercial S.C. TECHNO VOLT 
S.R.L. - "Sisteme de monitorizare cu fibră optică a 
structurilor";ing. Cristi CARTAŞ, consultant tehnic MAPEI - 
"Reabilitare structură de beton armat la furnalul nr. 5 Arcellor 
Mittal Galaţi. Reparare, consolidare, protecţie".  La manifestare 
au luat parte aprox. 80 participanţi dintre care 50 erau membri ai 
,CNCisC. 

La şedinţa membrilor comisiei au fost prezenţi 50 persoane 
fizice şi 6 persoane juridice. 

Lista sponsorilor care au sprijinit întâlnirea noastră: firmele-
S.C. MAPEI România S.R.L; S.C. PRINFO S.R.L. Braşov; S.C. 
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FIBEC METALGLASS  S.A.Câmpina; GEOBRUGG AG 
Braşov 

Pentru reuşita întâlnirii am fost sprijiniţi într-un fel sau 
altul de următoarele persoane fizice: conf. dr. ing. Valentin 
Vasile Ungureanu – din partea universităţii "Transilvania" 
Braşov;ing. Avram Conţiu – S. C. PRINFO S.R.L. Braşov; 
ing. Liliana Horga – din partea primăriei Braşov şi a APDP 
filiala Braşov;ing. Rodica Paraschiv – din partea prefecturii 
jud. Prahova, Ploieşti;ing. Niculae Sorin  - S.C. Exploatare 
sistem zonal Prahova, Ploieşti; ing. Gabriela Ploeşteanu - S.C. 
Tehnovolt S.R.L. Bucureşti; ing. Laurenţiu Cristei – P.F.A. 
Bucureşti; ing. Onuţ Prodan – S.C. PREFCON S.R.L. 
Zalău;ing. Costică Gogoncea – S.C. VEGA S.R.L. Galaţi. 

S-au înscris în comisie 9 persoane fizice şi o persoană 
juridică, astfel: dr. ing. Bîtcă Daniel, ing. Cherciu Dumitrache, 
ing. Pintea Petre (Cluj), ing. Vultur Floarea (specialist 
monumente istorice), ing. Kelemen Mihai Ionuţ, ing. Utză 
Băicoianu, tehn. Cherciu Georgeta, conf. dr. ing. Valentin 
Vasile Ungureanu, ing. Conţiu Avram şi firma S.C. 
Profesional Construct Proiectare S.R.L.Bucureşti 

Momentul jubiliar a fost marcat prin acordarea de 
diplome jubiliare membrilor fondatori ai asociaţiei şi 
membrilor cu vechime foarte mare, care s-au evidenţiat prin 
activitate susţinută de-a lungul anilor. Au primit diplome: ing. 
Andrei Maria, dr. ing. Beche Vasile, ing. Bogluţ Teodor, ing. 
Botez Ioan, dr. ing. Coşovliu Octavian, sing. Coşovliu 
Lavinia, ing. Csiszer Andor, ing. Dabija Mihail Bogdan, dr. 
ing. Danci Mihail Gavril, ing. Ducă Marian, ing. Dumitrescu 
George, ing. Fântânaru Nicolae, ing. Giuşcă Elena Gabriela, 
dr. ing. Hann Felician Eduard Ioan, ing. Iliescu Elena, dr. ing. 
Mihalik Andrei, ing. Murăraşu Gheorghe, ing. Nica Maria, 
ing. Niculae Teodor, ing. Pecingine Mircea, dr. ing. Pepenar 
Ioan, ing. Poienariu Gheorghe, ing. Prodan Onuţ, ing. Prună 
Liliana Gabriela, ing. Şandor Zoltan, dr. ing. Ştefănică Maria, 
ing. Szasz Bela Gyula, ing. Vişan Angela. 

De asemenea, au primit diplome jubiliare firmele membre 
CNCisC persoane juridice: INCD-URBAN INCERC  
Bucureşti, S.C. IZOWEST IMPEX S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. 
SIBAREX S.A. Focşani, S.C. CONSITRANS S.R.L. 
Bucureşti, S.C. AXA INT”L CONSTRUCT S.R.L. Bucureşti, 
S.C. GEOSTUD S.R.L. Bucureşti, S.C. OPREA EDIL 
CONSTRUCT S.R.L.  Bucureşti, S.C. ALMA CONSULTING 
S.R.L.  Focşani, S.C. EURO QUALITY TEST S.R.L. 
Bucureşti, S.C. CONSTRUCT CO GRUP S.R.L. Bucureşti, 
S.C. TECHNO VOLT S.R.L. Bucureşti, S.C. 
HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala Râul Mare-Retezat. 

Cu această ocazie au fost acordate şi insigne jubiliare pe 
care este menţionată aniversarea a "30 de ani de existenţă 
CNCisC" 

La discuții au participat dr.ing.F.E.I.Hann, dr.ing. 
V.V.Ungureanu, ing.S.Utză-Băicoianu, ing.Fl.Mărculescu, 
dr.ing.V.Popa.  

  
Participantii au păstrat un moment de reculegere în 

memoria fostului coleg recent dipărut Dan Rațiu. Dumnezeu 
să-l odihneasca! 
 
 
 

 
De vorbă.... 
 

Dragi colege, dragi colegi, 

Când eram elev şi citeam "Război şi pace" de Tolstoi, am 
fost deosebit de impresionat aflând ce operă vastă fusese în stare 
să scrie acest mare romancier. Aşa că într-o zi l-am întrebat pe 
tatăl meu cum a fost posibil acest lucru. Fără să pară câtuşi de 
puţin mirat, mi-a răspuns simplu, că dacă fiecare om şi-ar aduna 
tot ceea ce a scris în decursul vieţii (este vorba despre cei care 
scriu şi au ceva de spus) ar rezulta în final un volum  - mai mult 
sau mai puţin interesant. Tolstoi asta a făcut pe tot parcursul 
vieţii, a adunat tot ce a scris şi pentru că a scris numai romane a 
rezultat un volum impresionant de scrieri. 

Lucrurile nu stau însă chiar aşa. E clar că unii scriu în viaţa 
lor mai mult, alţii mai puţin, iar alţii deloc. Numai că cei care 
scriu şi au o activitate diversificată, ceea ce scriu nu prezintă 
interes decât pentru un domeniu restrâns de cititori. Ori marii 
scriitori îşi folosesc condeiul pentru un domeniu mult mai larg 
de interes. Mă gândeam că şi eu, dacă aş aduna tot ce am scris în 
decursul activităţii (memorii, scrisori, articole, etc) ar putea 
rezulta un volum "adevărat", dar de interes restrâns. Acum, iată 
de pildă, am de scris şi rubrica "De vorbă" care s-ar putea 
adăuga în tomul scrierilor mele (tot de interes limitat). Sincer să 
fiu, mie însă nu prea îmi place să scriu această rubrică, dar nu 
am ce face. Asta îmi este datoria. Nu-mi place să scriu rubrica 
aceasta fiindcă din fire nu sunt prea vorbăreţ, iar pe de altă parte 
trebuie să repet unele lucruri şi eu aş vrea de fiecare dată să vă 
spun ceva nou, interesant, ceva care să vă atragă atenţia. Ori, de 
fiecare dată vă comunic aceleaşi lucruri: ce am făcut şi ce avem 
de făcut pe mai departe. Mi-ar plăcea să fiu ca unii care 
arătându-vă un băţ de chibrit pot să facă din asta o adevărată 
teorie, o pledoarie întreagă. Dar nu pot fi aşa, de aceea am să vă 
spun sec, dar adevărat. Am avut întâlnirea de la Braşov care se 
pare că s-a bucurat de un deplin succes: destul de mulţi 
participanţi, prezentări interesante şi găzduire excelentă, 
atmosferă plăcută, vizita tehnică agreabilă. 

Totul s-a datorat pe de o parte activităţii neobosite a unor 
membri inimoşi ai comisiei noastre (inclusiv proaspăt veniţi), iar 
pe de altă parte amabilităţii unor personalităţi locale demne de 
toată admiraţia. Aş dori să amintesc aici din prima categorie pe 
d-na ing. Sorina Fako şi pe noua noastră d-nă administrator 
Georgeta Cherciu şi nu în ultimul rând pe noii noştri colegi dl. 
conf. dr. ing. Vasile Valentin Ungureanu – Prodecan al Facultăţii 
de Construcţii a Universităţii "Transilvania" şi dl. ing. Avram 
Conţiu – Director General al firmei PRINFO Braşov. Tuturor 
acestora le aduc mulţumiri cordiale şi întreaga noastră apreciere 
şi consideraţie pentru lucrul bine făcut. 

Aş dori, de asemenea, să aduc încă o dată mulţumiri cordiale 
şi întreaga noastră gratitudine d-lui prof. univ. dr. ing. Ioan 
Vasile ABRUDAN –  Rectorul Universităţii Transilvania pentru 
facilitatea de a ne desfăşura excelent activitatea în Aula 
universităţii ce cu onoare o conduce, d-lui prof. univ. dr. ing. 
Ioan TUNS – Decan al Facultăţii de Construcţii Braşov pentru 
cuvântul de deschidere şi amabilitatea de a ne fi sprijinit în 
obţinerea spaţiului de desfăşurare a manifestării. Totodată merită 
calde felicitări toţi prezentatorii referatelor tehnico-ştiinţifice: 
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ing. Avram CONŢIU (S.C. PRINFO S.R.L. Braşov), ing. 
Cristi CARTAŞ (S.C. MAPEI România S.R.L. Bucureşti), 
ing. Gabriela PLOEŞTEANU (S.C. TEHNOVOLT S.R.L. 
Bucureşti), ing. Marius BUCUR (GEOBRUGG AG Braşov). 

Nu în ultimul rând aducem calde mulţumiri amabilei 
noastre prietene – ing. Liliana Horga – preşedinte filiala 
Braşov din cadrul APDP pentru tot sprijinul acordat şi pentru 
timpul alocat spre a ne fi aproape.  

După cum ştiţi, anul viitor vom avea Conferinţă Naţională 
cu participare internaţională, care probabil va avea loc tot la 
Braşov, în organizarea noilor noştri membrii din această urbe. 
Ţinând cont de locaţia din centrul ţării, este cazul să avem mai 
mulţi participanţi, şi din afara graniţelor care au preocupări din 
domeniul nostru de interes. De aceea vă rog ca încă de acum 
să vă gândiţi la specialiştii care ar putea fi interesaţi de acest 
eveniment şi să ne transmiteţi din timp coordonatele lor pentru 
a le oferi invitaţii. 

Pentru a decurge în cele mai bune condiţii această 
manifestare este necesar să facem pregătiri din timp şi cu 
multă seriozitate. Sperăm să avem un site cât mai curând 
posibil. 

Întâlnirea din primăvara anului viitor sperăm să aibe loc la 
Cluj Napoca, conform promisiunii colegilor noştri din această 
localitate. 

Intenţionăm să realizăm ANUARUL 2014. În acest sens vă 
rugăm să ne transmiteţi un scurt CV actualizat  (conform 
modelului anexat – vezi CV-ul d-lui Hann) şi o poză cât se 
poate mai recentă. 

Nu pot să închei această rubrică până nu amintesc şi în 
acelaşi timp îl felicit pe dl. ing. Nicolae Fântânaru pentru 
materialul informativ foarte bun despre întâlnirea noastră din 
Braşov, scris în stilul clar, ordonat şi cuprinzător – care îl 
caracterizează, pe care l-a trimis spre publicare la buletinul 
AGIR "Univers Ingineresc" care apare într-un tiraj foarte mare 
şi este răspândit în toată ţara. Nu îl putem publica şi în 
buletinul nostru deoarece cuprinde aceleaşi informaţii ce se 
regăsesc în INFORMAREA întocmită de d-na ing. Sorina 
Fako. 

Dorindu-vă tot binele din lume şi multă sănătate, închei 
această rubrică transmiţându-vă şi un călduros "La mulţi ani" 
pentru sărbătorile de iarnă care vor veni. 

 
Al  D-vs dr. ing. Popa Victor – preşedinte CNCisC 

 
Stimați colegi, 

Dr.ing.Felician Eduard Ioan Hann 
 
Doresc să vă informez despre unele acțiuni pe care le-am 
inițiat și mersul lor, astfel: 
� Fundația pe care doresc să o înființez încă fiind în 

viață, a găsit câțiva sprijinitori care vor să devină fie membri, 
fie fondatori. Și-au anunțat această intenție în ordinea 
inscrierii ing.Angela Vișan, ing.Sorina Fako, ing. Luiza 
Dârmon. dr.ing Alexandru Damian, Ing.Ionuț Prodan,dr.ing 
Bîtcă Dan. Am redactat proiecte de statut și act constitutiv și 
am găsit un birou de avocatură care să realizeze toate 
formalitățile necesare înființării fundației. Până la înapoierea 

mea de la tratament (15 noiembrie) amatorii de participare pot să 
se hotărască și să studieze cele două propuneri. In principiu, 
fondatorii participă la formarea fondului de pornire și sunt liberi 
să participe ulterior, sau nu, la activitatea de strângere de 
fonduri, în timp ce membrii devin activiști numiți de fondatori, 
putând ocupa funcții de conducere în fundație.(consiliu 
director).Vă rog să vă gândiți bine, căci activitatea nu este ușoară 
și necesită multă dăruire,inițiativă și persverență, ca și 
imaginație în găsirea soluțiilor. 
� Am inițiat legături on-line de prietenie cu companii de 
construcții pe facebook, cărora le-am trimis cartea mea și 
descrierea ocupațiilor din monitorizarea comportării in situ a 
construcțiilor in ideea promovării lor și atragerii spre inscrierea 
în asociația noastră. 
� Am procurat un manual cu privire la modalitățile de 

accesare a fondurilor europene in ideea folosirii sale în viitor. 
Doresc deasemenea să vă aduc la cunoștință ca am un număr nou 
de telefon mobil, respectiv 0786.606.104 care va deveni unicul 
meu număr după 20 noiembrie, cand predau vechiul telefon 
asociației. 

 
Membrii  CNCisC persoane juridice si fizice restantieri la 

cotizatie –2013 
 SC. Oprea Edil Construct SRL Bucuresti; dr.ing. Cazacu 
Gabriela Brandusa;ing. Costache M Ion;ing. Doble George 
Daniel;ing. Draghici Gabriela;ing. Farcas Sebastian Irimie; 
ing. Goicea Lucian Gheorghe;ing. Macarie Didi; ing. Mester 
Claudia;tehn. Milosescu Petrica;ing. Milea Dragos Iulian; ing. 
Onu Cristian;ing. Padure Dan;ing. Popescu Mircea;ing. Szel 
Alexandru. 
Felicităm pe aniversații lunilor decembrie-ianuarie, ca și pe cei 
care în această perioadă își serbează onomastica, urându-le 
sănătate și mult succes în toate. La mulți ani !  
ing. Pepenar Ioan    02 dec. 
ing. Pecingine Mircea   03 dec. 
ing. Frincu Adrian   10 dec. 
ing. Preda Raiciu Ionut   10 dec. 
dr. ing. Cazacu Gabriela Brandusa  14 dec. 
ing. Szasz Bela Gyula   15 dec. 
ing. Visan Angela    16 dec. 
ing. Puscasoiu Paraschiv   19 dec. 
ing. Maruntu Cristina   23 dec. 
ing. Dumitrescu George   24 dec. 
ing. Contiu Avram   25 dec. 
ing. Nica Maria    27 dec. 
ing. Pruna Liliana   04 ian. 
ing. Filip Mihai Horia   09 ian. 
ing. Maniu Ioan Horia    09 ian. 
ing. Damian Alexandru   11 ian. 
ing. Kekemen Mihai Ionut   17 ian. 
ing. Csiszter Kalman Andras  25 ian. 
ing. Delu Stefan     25 ian. 
ing. Bucuta Radu    26 ian. 
ing. Paraschiv Rodica   29 ian. 
ing. Cherciu Dumitrache   29 ian. 
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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 
 

 

SC PROFESIONAL CONSTRUCT 
PROIECTARE SRL 

Str.Orzari nr.5; bl.46bis; etaj 4;sector 2; 021551 
Bucuresti 

http://www.p-c.ro/e-mail:office@p-c.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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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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