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               EDITORIAL  

 
Rolul şi locul inginerului 

în societate 

Pentru a discuta despre 

inginerul viitorului (ceea 

ce nu este deloc de 

neglijat), este bine să 

vedem care este acum rolul şi locul inginerului în 

societatea noastră.  

Este bine cunoscut că după 1990 au fost 

nenumărate voci care au afirmat cu tărie şi convingere 

că ţara este plină de ingineri, dar duce lipsă de avocaţi şi 

economişti. Urmare a acestor vociferări, cei mai mulţi 

tineri şi-au îndreptat paşii către aceste "job-uri" (ca să 

vorbesc în termeni moderni), care lipseau ţării. Aşa se 

face că acum avem prea mulţi economişti şi avocaţi, dar 

prea puţini ingineri. Rezultatul îl vedem şi nu trebuie să 

ne mire. Am trecut brusc de la o societate 

superproductivă bazată pe "supraplanificare" la o 

societate de consum bazată pe economia de piaţă, despre 

care nu prea ştiam cum funcţionează. Dar şi una şi 

cealaltă s-au bazat pe excese şi niciodată excesele nu 

sunt bune. Prima s-a bazat pe exces de producţie, care 

conducea la aşa-zisele stocuri supranormative, inutile 

dar consumatoare de materii prime, de materiale, energie 

şi forţă de muncă fără acoperire în "valoare".  Cea de-a 

doua se bazează pe exces de consum, dar fără producţie. 

Lipsa producţiei autohtone, a fost generată pe 

două căi: prin devalizarea industriei, cu repercusiuni 

negative şi asupra celorlalte ramuri ale economiei, cu 

precădere asupra agriculturii, transporturilor, energiei, 

etc., şi implicit diminuarea drastică a numărului de 

ingineri şi a calităţii acestora, cu efecte dezastruoase 

asupra cercetării, concepţiei şi producţiei în sine. 

Totodată, această lacună a condus şi la dezechilibrarea 

balanţei de plăţi prin diminuarea exporturilor şi 

necesitatea stringentă de import. S-a făcut un salt uriaş 

din zona productivă a sferei economiei către zona 

neproductiv-birocratică, de manipulare a hârtiilor în 

exces. 

Parafrazându-l pe scriitorul Marin Preda, s-ar 

putea spune că "dacă producţie nu e, nimic nu e". 

Inginerii sunt cei care crează şi produc într-o societate, 

iar fără producţie, economia este în declin. Cu o 

asemenea economie şi viaţa oamenilor, sănătatea şi 

educaţia lor sunt la fel. Este de notorietate chemarea 

preşedintelui Obama – de profesie avocat, când SUA a 

intrat în criză: "Pentru a ieşi din criză, aduceţi câţi mai 

mulţi ingineri în ţară". 

Nu am nimic cu economiştii sau avocaţii. 

Departe de mine acest gând. Dimpotrivă, îi stimez şi 

apreciez pentru ceea ce fac în societate. Dăunător este 

însă excesul de asemenea meserii care, inevitabil, 

conduce la sporirea birocraţiei, cu toate efectele ei 

dezastruoase pentru viaţa şi activitatea unei societăţi. 

Există la ora actuală o infuzie de legi peste legi, 

ordonanţe de urgenţă care se modifică peste noapte cu 

tot felul de amendamente, regulamente, anexe de nu poţi 

să te mai descurci în noianul şi încrengătura atâtor 

modificări şi idei – uneori năstruşnice. 

Lipsa producţiei autohtone impune importuri 

costisitoare de produse necesare şi nu totdeauna de cea 

mai bună calitate. Lipsa producţiei se datorează evident 

lipsei inginerilor şi a unei orientări greşite asupra menirii 

lor. Aşa se face că bruma de ingineri buni care mai erau 

în ţară şi-au găsit şi ei calea spre alte zări şi produc acolo 

cu mult succes, ceea ce şi nouă ne-ar fi foarte util. 

Când s-a licitat realizarea pasajului Basarab din 

Bucureşti, primarul general de la acea vreme a afirmat 

public că nu va încredinţa această investiţie firmelor 

româneşti, căci nu avem ingineri capabili pentru o 

asemenea lucrare. Nimic mai fals în această gândire, 

uitând că lucrări grandioase s-au realizat în ţară numai 

prin gândirea şi forţele proprii ale inginerilor români. Aş 

aminti doar câteva dintre aceste lucrări şi anume: podul 

rutier peste Dunăre la Giurgeni – Vadu Oii (o adevărată 

operă de artă în domeniu); podurile combinate de cale 

ferată şi şosea de la Cernavodă tot peste Dunăre şi de la 

Feteşti peste braţul Borcea; podul suspendat de la 

Gogoşu peste braţul Dunărea Mică cu deschiderea 

record în ţară de 240 m; barajele peste Dunăre de la 

Porţile de Fier I şi II, plus toate celelalte lucrări 

hidrotehnice impresionante din ţară (Bicaz, Vidraru, 

Paltinu, etc); metroul bucureştean – iarăşi o lucrare de 

excepţie; canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră şi 

Poarta Albă – Midia, Năvodari cu superbele lor poduri 

în soluţii unicat în ţară; Casa Poporului – una dintre cele 

mai impresionante construcţii civile din lume, etc, etc. 

Neîncrederea în inginerii români şi încredinţarea 

tuturor lucrărilor mari exclusiv firmelor străine a condus 

(şi acest fenomen continuă şi se adânceşte) la 

destrămarea multor instituţii şi întreprinderi de prestigiu, 

cu efecte total defavorabile, chiar dezastruoase pentru 

economia României.  

 

BULETIN INFORMATIV  

 

 

 

 

 



   CisC                          Comportarea in situ a construcţiilor 

   Nr. 5, 2014   Anul XVIII                                                                                                                                                                  2 

În majoritatea ţărilor lumii, dacă o firmă străină 

doreşte să lucreze pe teritoriul lor, sunt obligate să se 

asocieze cu o firmă autohtonă, care de regulă este leader. 

Noi suntem o excepţie şi efectele se cunosc. Culmea este 

că firmele străine care activează la noi îşi realizează 

lucrările tot cu ingineri români şi forţă de lucru 

autohtonă, dar plata este derizorie. Nu am nimic nici ca 

firmele străine să lucreze în România. Dimpotrivă chiar, 

este de dorit, dar nu în detrimentul economiei româneşti. 

Concluziile care trebuie să se desprindă din 

această succintă prezentare ar fi cam următoarele: 

- economia ţării trebuie să se bazeze mai mult pe 

producţie şi pe mai puţin consum, creându-se 

premizele şi condiţiile necesare îndeplinirii acestui 

deziderat – bazându-se cu mai multă încredere pe 

capacitatea şi spiritul creativ al inginerilor români; 

- inginerii români sunt capabili să îndeplinească cu 

succes toate responsabilităţile care le revin, atât în 

domeniile de concepţie şi cercetare, cât şi de execuţie; 

- rolul inginerului în societate este de a produce, 

sprijinind astfel eficient economia ţării, iar locul lui 

este la conducerea proceselor de producţie ale 

economiei ţării.  

                            dr. ing. Victor Popa 

Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor" 

Vicepreşedinte CONSITRANS 

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe  

Tehnice din România 

 

COMPORTAREA  UNUI  PLANŞEU  DE  BETON 

ARMAT IN SITU LA O CONSTRUCŢIE CIVILĂ 

ŞI  SOLUŢIA DE CONSOLIDARE A  LUI 

 

1. Descrierea construcţiei înainte de intervenţie  

Construcţia este în Târgu Mureş pe str. Gh. 

Marinescu nr. 38 şi a fost construită la începutul 

secolului XX. Intervenţiile s-au fãcut, ca urmare a 

solicitãrii beneficiarului de schimbare a destinaţiei din 

locuinţe şi spaţii de învăţământ, în bibliotecă. Clãdirea 

era cu S + P + 2
 
E şi pod, având dimensiuni în plan de 

33,90 x 13,02
5
 m şi înălţimi de nivel 3,00; 3,90; 3,90 şi 

3,80 m. 

Infrastructura este alcătuită din fundaţii, pereţii 

subsolului şi planşeul de deasupra. Fundaţiile şi pereţii 

sunt din beton simplu. Planşeul peste subsol este o boltă 

din zidărie de cărămidă plină, format 290 x 150 x 88 

mm, cu mortar de var. Pardoseala este din parchet prins 

pe duşumea "oarbă" şi grinzişoare de lemn fixate în strat 

de nisip, iar în zonele umede este din mozaic turnat pe 

şapă. Ca strat de umpluturã şi aducere la cotă peste boltã 

s-a folosit balast şi nisip. 

Suprastructura de la parter, etaj 1 şi etajul 2 este 

formată din pereţi şi planşee de beton armat. Pereţii sunt 

dispuşi după cele 2 direcţii principale ale clădirii fiind 

alcătuiţi din zidărie de cărămidă plină, format 290 x 150 

x 88 mm, cu mortar de var şi au grosimea de 30, 45 şi 60 

cm. Grosimea pereţilor este mai micã la nivelul de sus 

faţă de cel de mai jos, zidăria s-a executat prin retrageri. 

Planşeele sunt din beton armat turnat monolit, 

fiind alcătuite din plăci şi grinzi. Pardoseala de la etaj 1 

şi etajul 2 a fost din parchet prins pe duşumea "oarbă" şi 

grinzişoare de lemn fixate în pat de nisip, ori din mozaic 

turnat monolit pe stratul de şapă.  Peste planşeul de la 

etajul 2, spre pod, a fost un strat de nisip de 8 cm 

grosime şi o pardoseală din cărămidă plină, de grosime 2 

cm. 

Şarpanta podului este din lemn de brad ecarisat 

şi învelitoarea din ţigle ceramice tip solzi. 

La o examinare vizuală a elementelor 

structurale, nu s-au observat fisuri ori crăpături ca 

urmare a încărcărilor gravitaţionale şi orizontale la care 

au fost supuse. Nu a fost identificat nici un element cu 

capacitatea portantă depăşită. La examinarea vizualã a 

pereţilor de la subsol nu au fost constatate semne care să 

indice o cedare locală a terenului de sub fundaţie. 

Aceeaşi stare a fost constatată şi la examinarea, tot 

vizuală, a pardoselii subsolului din lungul pereţilor, ori a 

trotuarului din jurul construcţiei.  

La examinarea tavanelor plăcilor de beton armat 

de la parter, etajul 1 şi 2 nu s-au observat fisuri în 

tencuială, care să indice o deformare a lor peste săgeata 

admisă. Pardoseala de la parter, etajele 1 şi 2 a prezentat 

planeitate, iar pe timpul exploatării construcţiei nu a fost 

semnalată o comportare necorespunzătoare la sarcinile 

de zi cu zi care să indice o rigiditate insuficientă a 

planşeului. 
 

 2.  Date referitoare la încărcările pe plăci  
a) La planşeul de peste subsol, prin schimbarea 

destinaţiei încăperilor de la parter din spaţiu de locuit în 

depozit de carte, încărcarea utilă necesară creşte de la 

150 daN/mp la 1300 daN/mp, dată de beneficiar. Din 

calcule a rezultat că nu se depăşeşte capacitatea portantă 

a bolţilor existente pentru noua destinaţie. 

b) La planşeele de la etajele 1 şi 2, destinaţia nouã 

fiind de săli de bibliotecă, încărcarea utilă de 200 

daN/mp necesară, din punct de vedere gravitaţional, a 

fost deja confirmată de comportarea lor în situ de până 

acum, fiind aceeaşi ca şi pentru spaţiu de învăţământ. 

c) La planşeul de peste etajul 2, încărcarea 

necesară este de 425 daN/mp în gruparea fundamentală 

şi de 250 daN/mp în gruparea specială pentru ca podul 

să poată fi mansardat se obţine ca diferenţă între cea a 

straturilor existente de nisip şi cărămidă care se 

îndepărtează şi cele noi, de parchet şi strat suport care se 

pun. Greutatea straturilor noi care se pun peste placa de 

beton este mai mică decât a celor îndepărtate. 
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3. Constatări la planşeele de beton armat pe 

timpul execuţiei  

La execuţia lucrărilor, după îndepărtarea 

straturilor de parchet, a duşumelii "oarbe" şi a nisipului 

la  plăcile de beton armat s-au constatat următoarele: 

a) La un număr semnificativ de plăci, doar 

la partea de sus în colţuri între pereţi s-au găsit fisuri 

verticale, dar care nu se regăsesc şi la intrados (Foto 1, 2 

şi pl. Rs1).  

 

      
Foto 1    Foto 2 

 

b) Planşeul de beton armat de peste parter şi 

etajul 1 la acelaşi nivel nu are continuitate de la o 

cameră la alta pe grosimea pereţilor decât în dreptul 

golurilor de uşi. Plăcile au fost turnate, aferent golurilor 

camerelor, rezemând doar pe marginile pereţilor de mai 

jos care sunt de grosime mai mare decât la nivelul 

următor. În această situaţie plăcile lucrează, după două 

ori o singură direcţie, pe schema statică de simplu 

rezemare. Planşeul, fiind turnat aşa cum s-a spus mai 

sus, construcţia nu are centuri de beton armat în 

grosimea pereţilor la nivelul planşeelor (Foto 2 şi pl. 

Rs1). 

c) În câmpul unei camere, din zona centrală a 

clădirii, s-a găsit o fisură în placă situată deasupra 

grinzii de beton armat şi dezvoltată în lungul ei. La 

marginea grinzii, fisura se bifurcă cu o ramură oblică 

identică cu ce este la celelalte plăci.  Grinda face parte 

din planşeu, fiind turnată odată cu placa (Foto 3). 

 
  Foto 3 

 

d) În zona centrală a plăcilor, săgeata remanentă 

după îndepărtarea parchetului, duşumelei, grinzişoarelor 

şi a stratului de nisip a rămas diferită de la o cameră la 

alta, de la 2 la cca 5 cm (Foto 4 şi 5). 

e) Prima măsură a fost aceea de a face sondaje 

în placă, ocazie cu care s-au constatat urmãtoarele: 

 

 

   
 Foto 4    Foto 5 

 

Plăcile au armătură numai la partea de jos, 

dispusă după cele două direcţii, dar la distanţe diferite, 

fără respectarea unei reguli. Într-un sondaj, (Foto 6) am 

gãsit 3 rânduri de armătură la partea de jos, dar noi l-am 

considerat un caz izolat. Toată armătura găsită este 

numai cu suprafaţă netedă. În zonele unde betonul este 

de calitate mai slabă,  pe armătură sunt pete de rugină 

locale. În sondajele unde betonul din placă este sănătos, 

de o calitate mai bună, pe armătură nu am găsit pete de 

rugină, cea ce înseamnă că i-a fost asigurată protecţia 

necesară. La realizarea betonului au fost folosite 

agregate cu dimensiuni mai mari decât cele care sunt 

folosite astăzi (Foto 6, 7 şi 8). 

   
         Foto 6     Foto 7 

 
Foto 8 

(continuare în buletinul CisC nr. 6-2014) 
 

ing. Pintea Petre S.C. PROEXCON IMPEX S.R.L.  

 Târgu-Mureş 

 

Reconsiderarea viziunii asupra ocupațiilor din 

activitatea de monitorizare a comportării in situ a 

construcțiilor 

                         dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann 

 

         Se spune că timpul este cel mai bun sfetnic. Așa 

este!  

          Au trecut doi ani de la introducerea în COR, la 

propunerea CNCisC, a celor trei ocupații din activitatea 

de monitorizare a comportării in situ a construcţiilor,
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respectiv de responsabil, de specialist și de expert. Ele 

au fost introduse în urma prezentării documentației cu 

descrierea conținutului activităților specifice și a 

modului de validare a competențelor corespunzătoare. 

De atunci și până astăzi, aceste ocupații încă nu sunt 

active pe piața muncii datorită lipsei unor standarde 

ocupaționale adecvate și validate de către MEC și a unor 

măsuri de organizare a comisiilor de atestare a 

competențelor respective și a încadrării în grilele de 

salarizare. Am încercat să mobilizez autoritățile locale - 

primării de municipii reședință de județ, consilii 

județene și prefecturi – să organizeze comisii de atestare 

a competențelor pentru exercitarea celor trei ocupații, 

propunându-le și un regulament de organizare și 

funcționare corespunzător, dar..... fără rezultat. 

Între timp am ajuns la o reconsiderare a viziunii 

asupra competențelor legate de cele trei ocupații și, în 

consecință și asupra competenței comisiilor de atestare 

implicate. Principalul aspect care cred că ar trebui 

revizuit se referă la responsabilul cu urmărirea curentă 

a comportării construcțiilor, în sensul de mărire a 

exigențelor privind calificarea și experiența sa 

profesională. Dacă până mai deunăzi consideram că 

acest responsabil nu are nevoie de o calificare 

superioară, academică, orice persoană cu studii medii 

generale putând să asigure atribuțiile aferente în urma 

unui simplu instructaj, acum cred că este absolut necesar 

ca și responsabilul cu urmărirea curentă să fie inginer 

sau subinginer constructor. Și aceasta din cel puțin trei 

motive: 

– odată, pentru că în mod normal, natural și logic, toate 

construcțiile sunt urmărite în primul rând de 

proprietarii lor, fie direct și personal în cazul micilor 

construcții/clădiri, fie prin administratori angajați sau 

alt personal însărcinat administrativ să facă această 

treabă; 

– apoi, pentru că proprietarii de obiective de construcții 

mari și valoroase au nevoie și trebuie să li se asigure 

posibilitatea angajării unor profesioniști competenți și 

de încredere, care să le preia atribuțiile și 

responsabilitatea pentru siguranța și confortul 

exploatării lor; 

– şi, în sfârșit, pentru că altfel vede și judecă 

comportarea unei construcții un inginer sau subinginer 

constructor, chemat să constate starea tehnică și să 

recomande măsuri de intervenție, decât orice alt 

profesionist din alt domeniu. De aceea, responsabilul 

cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor este o 

ocupație foarte importantă printre celelalte din 

domeniu, fiind prima verigă în asigurarea acțiunii de 

monitorizare și de prezervare a fondului construit 

existent. 

Prin consecință și atestarea competenței 

responsabililor cu urmărirea curentă a comportării 

construcțiilor trebuie încredințată unor autorități de nivel 

mai ridicat care să aibe în componența lor, sau să atragă, 

cadre de ingineri constructori înalt profesioniști cu care 

să formeze comisiile de atestare a competenței celor 

vizați. Cred că în sensul acesta ar fi indicate consiliile 

județene care au comisii de specialitate în cadrul 

aparatului administrativ, putând asigura astfel și această 

sarcină pentru fiecare județ în parte. Comisia de atestare 

ar putea fi prezidată de șeful inspectoratului județean în 

construcții, având în componența sa ingineri constructori 

de specialitatea candidatului, delegați din partea 

consiliului județean, care ar asigura și secretariatul, din 

partea beneficiarului de serviciul candidatului, și din 

partea asociației profesionale de ingineri constructori 

corespunzătoare. 

Pentru cazul specialistului în urmărirea (specială) 

a comportării construcțiilor, dat fiind cerințele mai mari 

pentru nivelul pregătirii sale profesionale, ce include 

cunoașterea mijloacelor tehnice de investigare și a 

folosirii lor, se impune și un alt nivel de competență 

pentru comisiile de atestare. De aceea propun ca aceste 

comisii să fie organizate în primul rând de către 

Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare pe 

diversele specialități (civile, industriale, agricole, 

edilitare, căi de comunicație, hidrotehnice), de către 

facultățile de construcţii și asociațiile profesionale de 

profil. Președinții de comisii ar trebui să fie doctor 

ingineri cu funcții echivalente cu cercetător principal 

gradul I sau șef de catedră, iar membrii să fie ingineri 

constructori cu vechime de cel puțin 5 ani în profesie și 

de specialitatea candidatului; din comisie ar trebui să 

facă parte un delegat din partea ISC. 

Iată de ce am început articolul cu trimiterea la 

aserțiunea că timpul este cel mai bun sfetnic și el le 

rezolvă pe toate. 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI                                          

FUNCȚIONARE A FUNDAȚIEI 

"DR. ING. HANN FELICIAN EDUARD IOAN" 
 

Capitolul 1  - Dispoziții generale 

Art. 1 Fundația este constituită din totalitatea membrilor săi și 

se bazează pe principiul voluntariatului. 

Art. 2 Membrii fundației sunt de patru categorii:    

– membrii fondatori, care asigură realizarea condițiilor şi 

procedurilor legale de înființare a fundației;  

– membrii activi, care preiau sarcini şi responsabilități în 

desfășurarea activităților fundației; 

– membrii susținători, care își exprimă disponibilitatea de a 

sprijini acțiunile fundației; 

– membrii onorifici, personalități reprezentative ale societății 

civile care pot susține scopul și obiectivele fundației prin 

prestigiul de care se bucură. 

Membrii fundației pot fi persoane fizice și persoane 

juridice, membrii sau nemembrii ai Comisiei Naționale 
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Comportarea in situ a Construcțiilor sau a altor organizații 

guvernamentale sau neguverna- mentale. 

Art. 3 Calitatea de membru activ/susținător se obține în urma 

aprobării unanime de către membrii consiliului director a 

adeziunii, scrise și semnate de către solicitant (Anexa 1 - 

Model adeziune) și se confirmă prin atribuirea insignei și 

legitimației de membru activ, respectiv susținător sau onorific 

(Anexa 2 - Model legitimație și insignă). 

Art. 4 Mărimea taxei de înscriere și a cotizației anuale se 

stabilește de către consiliul director cu ocazia elaborării 

bugetului anual al fundației. 

Art. 5 Drepturile membrilor fundației sunt: 

– să participe la toate activitățile fundației; 

– să aibe acces la baza de date informative ale fundației;   

– să folosească resursele şi dotările fundației în condițiile 

stabilite de către consiliul director; 

– să facă propuneri consiliului director referitor la activitatea 

fundației;  

– să beneficieze de facilitățile legale cu ocazia activităților 

fundației. 

Art. 6 Obligațiile membrilor fundației sunt:  

– să respecte și să aplice prevederile actului constitutiv, ale 

statutului, ale regulamentului de organizare și  funcționare, 

precum şi deciziile consiliului director;   

– să se implice în activitățile fundației potrivit calității de 

membru, primită; 

– să participe la activitatea de strângere de fonduri în 

beneficiul Comisiei Naționale Comportarea in situ a   

Construcţiilor, de la persoane fizice şi juridice din țară și 

din străinătate, pentru obținerea de subvenții, donații,  

sponsorizări, etc. 

Art. 7 (1) Membrii primului consiliu director și cenzorul sunt 

membrii activi ai fundației numiți de către membrul fondator, 

președinte al consiliului director; după decesul sau demisia 

acestuia, noul președinte al consiliului director se alege de 

către vicepreședinții existenți, cu cel puțin jumătate plus unu 

din voturile acestora; același procedeu se aplică și în cazul 

plecării oricărui alt membru al consiliului director .  

          (2)Modificarea componenței sau a atribuțiilor 

membrilor consiliului director, se face numai cu acordul 

membrului fondator sau cu unanimitate de voturi ale 

membrilor existenți ai consiliului director, după plecarea 

membrului fondator. 

Art. 8 Calitatea de membru al fundației poate înceta în 

următoarele cazuri:   

– prin retragere la cerere; 

– prin excludere, la propunerea consiliului director și decizia 

membrului fondator, pentru  prejudicii grave materiale, 

financiare sau de prestigiu aduse fundației, sau pentru  

acțiuni contrare intereselor fundației. 

 

Capitolul 2 - Conducerea, administrarea și controlul 

fundației 

Art. 9 Conducerea, administrarea şi controlul fundației sunt 

asigurate de către consiliul director, numit de către membrul 

fondator dintre membrii activi și cu acceptul lor. Consiliul 

director în ansamblul său adoptă emblema și ștampila 

fundației, elemente care asigură unicitatea fundației și este 

singurul în măsură să hotărască afilierea, fuzionarea sau 

divizarea fundației, cu aprobarea expresă a membrului 

fondator și respectarea legislației în vigoare. 

Art. 10 Atribuțiile consiliului director sunt stabilite prin 

statut, completate şi repartizate pe membrii săi astfel: 

 

Președintele consiliului director   

– reprezentarea fundației în relațiile cu terții, exprimând 

punctele de vedere ale consiliului director; 

– stabilirea strategiei generale și a programelor fundației; 

– urmărirea respectării de către toți membrii fundației a 

prevederilor actului constitutiv, ale statutului,  ale 

regulamentului de organizare și funcționare, precum și a 

hotărârilor consiliului  director; 

– încheierea de acte juridice în numele și pe seama fundației;  

– modificarea statutului fundației;    

– elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al 

fundației și actualizarea sa; 

– drept de semnătură în bancă pentru toate operațiunile 

specifice financiare. 

Vicepreședintele director executiv  

– alegerea și revocarea cenzorului în condițiile O.G. nr. 26 / 

2000 actualizată; 

– înființarea de filiale/sucursale în teritoriu și monitorizarea 

activității acestora; 

– elaborarea organigramei și a strategiei de personal a 

fundației; 

– asigurarea lucrărilor de secretariat ale consiliului director 

(evidența corespondenței, procese verbale de ședință, 

hotărâri, circulare ale consiliului director, etc.);  

– drept de semnătură în bancă;  

– înființarea și gestionarea arhivei de documente ale 

fundației. 

Vicepreședintele director economic  

– monitorizarea activităţii finanaciar-contabile a fundaţiei; 

– întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului 

contabil anual;  

– executarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

– verificarea și aprobarea bilanțului contabil întocmit de 

contabilul fundației; 

– verificarea propunerilor de cheltuieli din partea celorlalți 

vicepreședinți; propuneri de rezolvare; 

– drept de semnătură în bancă pentru toate operațiunile 

specifice financiare; 

– propune condițiile financiare pentru înscrierea de noi 

membrii (mărimea taxei de înscriere, a cotizației, a 

donației, costul legitimației și al insignei, etc.).  

Vicepreședintele director accesare fonduri europene  

– cercetarea oportunităților de accesare de fonduri europene 

și propuneri de proiecte; 

– pregătirea și urmărirea realizării proiectelor pentru 

accesarea de fonduri europene; asigurarea legăturii 

permanente interactive cu forurile de specialitate ale 

autorității publice responsabile  cu gestionarea fondurilor 

europene accesate. 

 

Vicepreședintele director relații publice    
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– realizarea și gestionarea unei bănci de date cu posibilii 

sponsori și donatori, și contactarea lor; 

– realizarea materialului promoțional necesar promovării 

acțiunilor fundației și răspândirea sa prin mijloace mass-

media. 

Art. 11 Activitatea consiliului director se desfășoară în 

ședințe trimestriale și ori de câte ori este nevoie.   

a) Convocarea consiliului director se face de către 

vicepreședintele executiv cu cel puțin o săptămână înainte 

de data stabilită; ședința se desfășoară  sub conducerea 

președintelui consiliului director, pe baza  ordinii de zi 

convenită la începutul ei. 

b) Documentele care urmează a fi discutate se transmit 

membrilor consiliului director de către vicepreședintele 

director executiv cu 48 ore înainte de data ținerii ședinței. 

c) Hotărârile consiliului director se supun la vot și se 

consemnează în procesul verbal al ședinței de către 

vicepreședintele executiv, după care se semnează de către 

toți participanții, consemnându-se eventualele obiecții.   

d) La ședințele consiliului director pot participa ca invitați, 

fără drept de vot, membrii fundației, cenzorul și eventualii 

colaboratori administrativi contractuali (contabilul, juristul, 

casierul). 

e) Hotărârile adoptate de consiliul director se comunică 

tuturor membrilor fundației care sunt obligați să se 

conformeze lor. 

Art. 12 Controlul financiar contabil se realizează inițial de 

către un membru activ al fundației, numit de vicepreședintele 

executiv și având rol de cenzor și ulterior de către cenzorul 

angajat al fundației, în mod programat la jumătatea și sfârşitul 

anului fiscal, precum și în mod inopinat. Rezultatele 

controalelor se consemnează într-un proces verbal împreună 

cu propunerile sale și se supun aprobării în ședința consiliului 

director. 

Capitolul 3 - Personalul administrativ și auxiliar 

Art. 13 Personalul administrativ și auxiliar este format din 

contabil, consilierul juridic, casier, curier, îngrijitori, ș.a., care 

sunt angajați cu contract de muncă după nevoile fundației, 

stabilite și propuse de către vicepreședintele director executiv 

și aprobate de către consiliul director. Atribuțiile lor se 

stabilesc de către vicepreședintele director executiv la 

angajare, prin fișe de post care se aprobă de către consiliul 

director. 

Art. 14 Consiliul director încheie acte juridice în numele și pe 

seama fundației, cu avizul consultativ al consilierului juridic, 

responsabilitatea legalității acestora revenind elaboratorilor 

lor, membrii ai consiliului director. 

Capitolul 4 - Recompense și sancțiuni 

Art. 15 Membrii fundației, precum și angajații care prin 

rezultatele activității lor au contribuit în mod deosebit la 

îndeplinirea scopului și obiectivelor fundației, pot primi 

recompense, aprobate de către consiliul director la propunerea 

vicepreședinților de resort, dar care nu pot depăși 20 % din 

fondul disponibil la momentul acordării lor. 

Art. 16 Membrii fundației care încalcă prevederile actului 

constitutiv, ale statutului, ale regulamentului de organizare și 

funcționare sau care nu respectă hotărârile consiliului director 

pot fi sancționați progresiv, de la atenționare, până la 

excludere, prin hotărâre a consiliului director, în urma analizei 

faptei imputate, în prezența și cu participarea celui în cauză. 

Capitolul  5 - Dispoziții finale 

Art. 17 Prezentul regulament de organizare și funcționare 

intră în vigoare la data aprobării sale de către consiliul 

director al fundației. 

Art. 18 Prevederile prezentului regulament vor fi completate 

și dezvoltate după nevoi, pe măsura desfășurării activității 

fundației. 

 

De vorbă... 
Stimate colege, stimaţi colegi, 

        Mulţi participanţi la cea de-a XX-a ediţie a conferinţei 

CNCisC de la Braşov au apreciat pozitiv organizarea acestui 

eveniment jubiliar, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Nimic nu 

poate fi mai plăcut decât să ştii că aduci o mulţumire, cât de 

mică ar fi ea, semenilor din jurul tău. Ne-am dorit ca 

organizarea acestei manifestări să se desfăşoare după un 

model apreciat în unanimitate "everywhere". Nu am reuşit în 

totalitate dar este un început şi sperăm ca în viitor să fie din ce 

în ce mai bine. 

Doresc să mulţumesc călduros, din nou, tuturor acelora 

care au contribuit la reuşita acestei întâlniri şi m-aş referi întâi 

la cele două doamne, bine-cunoscute membre ale comisiei, 

respectiv ing. Sorina Fako – secretar CNCisC şi director 

executiv al fundaţiei şi Georgeta Cherciu – administrator 

CNCisC, atât pentru neobosita activitate de rezolvare a 

nenumăratelor probleme inerente, cât şi pentru ataşamentul şi 

devotamentul faţă de asociaţie. 

În mod deosebit şi cu nespusă consideraţie aducem 

mulţumiri Universităţii "Transilvania" din Braşov – partenera 

noastră în organizarea evenimentului, pe care am apreciat-o 

încă de la începuturile existenţei ei, pentru eforturile de a 

învinge şi depăşi greutăţile pionieratului, şi care a ajuns în 

scurt timp la nivelul marilor instituţii academice din ţară şi 

chiar de peste hotare. Mulţumim pentru amabilitatea de a ne 

găzdui şi mulţumim d-lui prodecan conf. dr. ing. V.V. 

UNGUREANU, care s-a implicat direct în organizare, spre 

buna desfăşurare a acestei conferinţe. Mulţumim punctual 

domnului prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN – 

Rectorul instituţiei, care din păcate nu a putut participa la 

deschiderea lucrărilor fiind plecat în străinătate, doamnei conf. 

univ. dr. ing. Carmen BUZEA - Prorector UTBv şi domnului 

prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS - Decan al Facultăţii de 

Construcţii pentru frumoasele cuvinte adresate participanţilor 

la festivitatea de deschidere. 

Aducem calde mulţumiri firmei PRINFO din Braşov, 

tuturor membrilor acestei firme în frunte cu minunatul lor 

director general ing. Avram CONŢIU pentru ajutorul 

neprecupeţit şi implicarea directă în rezolvarea problemelor 

locale. 

Mulţumiri şi d-rei Director ing. Liliana HORGA – partener 

fidel al comisiei noastre din partea Primăriei Braşov, care ne-a 

pus la dispoziţie pliante informative interesante despre 

municipiul gazdă al conferinţei. 

Sincere mulţumiri sponsorilor: ICECON, TECHNOVOLT / 

SMARTEC, MAPEI, SPECTRUM CONSTRUCT, 

CARPATCEMENT, BASF/MASTER BUILDERS pentru 

sprijinul financiar acordat, care ne-a ajutat
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să acoperim cheltuielile, dar şi pentru prezentările lor 

interesante făcute în plenul conferinţei sau prin prospecte, 

pliante, CD-uri. 

La şedinţa de deschidere a lucrărilor conferinţei s-au 

acordat diplome de recunoştinţă pentru gazdele de la Braşov, 

respectiv domnii Rector şi Decan menţionaţi anterior. 

În cadrul şedinţei comisiei au fost acordate diplome 

jubiliare pentru membrii comisiei, următorilor: dr. ing. Hann 

Felician Eduard Ioan – preşedinte de onoare, pentru calitatea 

de fondator al asociaţiei şi conducere exemplară, timp de 

peste două decenii a acesteia, domnului dr. ing. Octavian 

Coşovliu – vicepreşedinte de onoare, pentru calitatea de 

membru fondator şi contribuţia sa permanentă şi sufletistă la 

menţinerea prestigiului asociaţiei. De asemenea, au fost 

acordate diplome de recunoştinţă pentru calitatea de membru 

fondator domnilor ing. Mihail Bogdan DABIJA, ing. Teodor 

NICULAE, dr. ing. Ioan PEPENAR, ing. Zoltan ŞANDOR iar 

pentru calitatea de organizatori şi participare activă la bunul 

mers al asociaţiei: ing. Avram CONŢIU, dr. ing. Alexandru 

DAMIAN, dr. ing. Andrei MIHALIK, ing. Alexandru 

Adalbert PETER, ing. Onuţ PRODAN, ing. Liliana PRUNĂ, 

dr. ing. Valentin Vasile UNGUREANU, dr. ing. Dan 

ZAROJANU. 

În deschiderea şedinţei s-a ţinut un moment de reculegere 

pentru plecarea în nefiinţă a colegilor noştri ing. Maria Andrei 

şi dr. ing. Utză Sergiu Băicoianu. 

La apelul efectuat de ex-secretarul comisiei, ing. Nicolae 

Fântânaru au răspuns prezent 44 membri CNCisC persoane 

fizice şi 4 persoane juridice. Şi-au exprimat dorinţa de a fi 

primiţi în asociaţie 5 membri individuali şi 2 membri 

colectivi. Le spunem un bun venit şi le dorim mult succes în 

viaţă şi activitate, inclusiv în cadrul asociaţiei noastre. 

La capitolul de discuţii a luat cuvântul dl. preşedinte de 

onoare F.E.I. Hann, care a făcut o informare amplă despre 

fundaţia care îi poartă numele, a insistat asupra problemei 

obţinerii aprobării de "asociaţie de utilitate publică" şi a 

importanţei activităţii comisiei noastre în cadrul economiei 

naţionale şi a făcut o serie de recomandări şi solicitări privind 

buletinul CNCisC şi activitatea membrilor noştri în cadrul 

asociaţiei. Pe tema obţinerii statutului de "asociaţie de 

utilitate publică" dl. ing. Sorin Rădulescu s-a angajat în faţa 

adunării generale că va încerca dumnealui să-şi aducă 

contribuţia la rezolvarea acestei probleme.  

În ceea ce priveşte vizita tehnică, aceasta s-a desfăşurat 

vineri 10 oct. a.c. la barajul şi lacul de acumulare de pe râul 

Tărlung, la Săcele, cu aprobarea d-lui ing. Laszlo Barabaş - 

Director General al Staţiei de Gospodărire a Apelor Braşov şi 

la Staţia de Tratare a Apei – Braşov, aparţinând de Compania 

Apa Braşov, prin bunăvoinţa domnului ing. Fătu Dorin – 

Director General. Dl. ing. Adrian Bratu a fost "călăuza" care 

ne-a însoţit şi ne-a oferit cu mult profesionalism informaţii 

utile despre aceste două obiective de importanţă majoră ale 

municipiului Braşov. 

Pentru întâlnirile din anul viitor  avem  o propunere pentru 

toamna 2015 la Târgu Jiu (ing. Liliana Prună și ing. Gheorghe 

Hodăjeu). Aşteptăm și alte oferte din partea celor care doresc 

să devină organizatori locali, pentru şedinţa de primăvară. Îi 

vom ajuta şi noi. 

Aflăm din surse sigure că doi dintre membrii comisiei 

noastre – ing. Sorin Niculae şi ing. Cătălina Mareş Isbăşoiu şi-

au susţinut disertaţia de doctorat şi au obţinut titlul de 

DOCTOR INGINER. Îi felicităm din toată inima şi le dorim 

mult succes în activitatea pe care o desfăşoară în noua lor 

calitate. 

                                  dr. ing. Victor Popa 

Preşedinte "Comisia Naţională Comportarea  

in situ a Construcţiilor" 

Restanţieri pentru 2013: ing. Ababei Liliana, ec. Ababei 

Constantin, ing. Goicea Lucian, ing. Boca Gheorghe (5 

absenţe), ing. Doble George Daniel (5 abs.), ing. Meşter 

Claudia (5 abs.), ing. Ungureanu M. Cornel (5 abs.) 

Restanţieri cotizaţie 2014 

Dr. ing. Barariu Aurel, ing. Boca Gheorghe, ing. Boţu 

Nicolae, ing. Brezuleanu  Gheorghe,  dr. ing. Cazacu Gabriela 

Brânduşa, dr. ing. Coşovliu Octavian, sing. Coşovliu Lavinia 

Antonia, ing. Cotoran Maria Magdalena, ing. Cristea Iulian-

Dan, ing. Cristescu Adrian Valentin, ing. Delu Ştefan, ing. 

Dîrmon Luiza, ing. Doble George Daniel, dr. ing. Dragomir 

Claudiu Sorin, dr. ing. Drăghici Gabriela, ing. Duca Marian, 

ing. Dumitru Cezar, ing. Duţu Anca Evelin, dr. ing. Filip 

Cosmin, dr. ing. Georgescu Emil Sever, ing. Giuşcă Elena 

Gabriela, ing. Goicea Lucian Gheorghe, ing. Honcilă 

Gheorghe, ing. Ionescu  Apolonia, ing. Kelemen Mihai Ionut, 

ing. Marcu Corneliu- Bogdan, ing. Măruntu Cristina, ing. 

Meşter Claudia, ing. Necșulescu Diana, ing. Pahonţu 

Constantin, ing. Paraipan Dan, ing. Partene D-tru Viorel, ing. 

Pecingine Mircea, ing. Sărăroiu Marian, ing. Stamate 

Gheorghe, ing. Szel Alexandru, ing. Şteţiu Liviu-Radu, ing. 

Teodoru Maria, ing. Ungureanu M. Cornel, conf.dr.ing. 

Ungureanu Valentin – Vasile, ing. Verescu Sergiu Alexandru, 

ing. Vişan Angela, ing. Vlaiconi Augustin. 

Restanţieri persoane juridice 2014 

 S.C. IZOWEST S.R.L. Cluj Napoca; S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala Râul Mare, Retezat 

S.C. SIBAREX Focşani; S.C. GEOSTUD Bucureşti; S.C. 

AXA INT'L Bucureşti; S.C. CONSTRUCT Co Group 

Bucureşti; S.C. PROFESSIONAL CONSTRUCT Bucureşti                       

                            

Felicităm aniversații lunilor octombrie-noiembrie,   

urându-le sănătate și mult succes. La mulți ani !  

ing.Teodoru Maria                               01 octombrie  

ing. Cotoran Marina-Magdalena         02 octombrie  

dr. ing. Onu Cristian                            03 octombrie  

ing. Fântânaru Nicolae                        05 octombrie  

ing.Tudosescu Gabriel                        06 octombrie  

ing. Vultur Floarea                              08 octombrie 

ing. Partene Dumitru-Viorel               09 octombrie 

ing. Popescu Mircea                            17 octombrie  

ing. Bărbos Alexandru                        18 octombrie 

ing. Duţu Anca Evelin                         04 noiembrie  

ing. Pahonţu Constantin                       08 noiembrie  

ing. Corbu Ofelia - Cornelia                20 noiembrie 

ing. Matei Gheorghe                            25 noiembrie  

ing. Fako Sorina                                   27 noiembrie  

ing. Ionescu Apolonia                          30 noiembrie 

dr. ing. Mihalik Andrei                        30 noiembrie  

 

La mulţi ani! 
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Redactor responsabil: dr.ing. F.E.I.Hann 

Redactor tehnic: ing. Elena Susanu   cncisc@gmail.com 

Fundaţia  

"dr. ing. Hann Felician Eduard Ioan" 

B-dul Ferdinand I nr. 178, Sector 2 

cod 021398, BUCUREŞTI 

Tel: 0786.606.104; 021.252.61.36 

fundatiahann2014@gmail.com 

CNCisC- Comisia Naţională Comportarea in 

situ a Construcţiilor 

Şos. Pantelimon nr. 266 

021652 BUCUREŞTI 

Tel: 0723.319.708 
e-mail: cncisc@gmail.com 

C.B: CEC Bank , fil. sect.2, Ag. Pantelimon 

Cod IBAN: RO83CECEB21037RON0355794 
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SIKA ROMANIA S.R.L. 

Str. Ioan Clopoţel nr. 4 

cod 500450 BRAŞOV 

Jud. Braşov 

Tel: 0722.280.850 

Tel: 0268.406.212 

Fax: 0268.406.213 
dan.zeno@ro.sika.com 

 

Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Construcţii Urbanism si 

Dezvoltare Teritoriala Durabila  

„URBAN-INCERC” 

Şos. Pantelimon 266 

021652 BUCUREŞTI 

Tel: 021-255.22.50 

Fax: 021-255.00.62 

e-mail: root@cons.incerc.ro 

 

S.C. IZOWEST IMPEX  S.R.L. 

Str. Ion I.C.Brătianu nr. 21-23, Ap.6 

cod 400079, CLUJ NAPOCA Jud. CLUJ 

Tel: 0264-595983 

Fax: 0264-592128 

e-mail: izowest@clicknet.ro  

 

 

 

S.C. CONSITRANS S.R.L. 

Str. Polonă nr. 56 

010504 BUCUREŞTI 

Tel: 021-2108906  Fax: 021-2107966 

office@consitrans.ro 

 

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 

Str. Aleea Florilor, Bl. 15 P 

Deva, jud. Hunedoara, cod 330055 

Tel: 0254/214125; 214134 

Fax: 0254/231560 

rmr_deva@yahoo.com 

 

S.C. SIBAREX  S.A. 

Str. Prundului nr.1 

cod 627055  CÂMPINEANCA 

Jud. Vrancea 

Tel/Fax: 0237-221361; 0237-221603 

sibarex@sibarex.ro 

 
 

S.C. GEOSTUD  S.R.L. 

Str. Sângerului nr. 11 

cod 014917  BUCUREŞTI 

Tel./Fax: 021-220.22.66 

office@geostud.ro  

 

S.C. CONSTRUCT CO GROUP S.R.L. 
Şos. Chitilei nr. 195, sector 1 

cod 012388—BUCUREŞTI 

Tel: 0723524645 

constructco2002@yahoo.com  
 

 

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L 

Str. Poieniţei nr. 4, ap. 1 

cod 62156,  FOCŞSANI, jud. Vrancea 

Tel: 0237-238.577; Fax: 0237.206.760 

almaconsulting53@yahoo.com 

 

S.C. AXA INT’L 

CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Ficusului nr. 42, sector 1 

cod 010027  BUCUREŞTI 

Tel: 021-3121617, Fax: 021-3121617 

iulian@axaintlconstruct.ro 

 

S.C. EURO QUALITY TEST S.R.L.  

Str. Lacul Zănoaga nr. 35 

cod 062299 BUCUREŞTI  

Tel: 0724399041; Fax: 0318168176 

daneeatryf@yahoo.com 

S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT 

PROIECTARE S.R.L. 

Str.Orzari nr.5, bl.46bis, etaj 4, sector 2 

cod 021551 Bucureşti 

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

 

 S.C. TECHNO VOLT S.R.L.  

Str. Olăneşti nr.4, sector 6 

060401- BUCUREŞTI  

Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925 

gploesteanu@technovolt.ro 

 

R 

mailto:cncisc@gmail.com
mailto:dan.zeno@ro.sika.com
mailto:root@cons.incerc.ro
mailto:rmr_deva@yahoo.com
mailto:sibarex@sibarex.ro
mailto:almaconsulting53@yahoo.com
mailto:iulian@axaintlconstruct.ro
mailto:daneeatryf@yahoo.com
http://www.p-c.ro/e-mail:office@p-c.ro
mailto:gploesteanu@technovolt.ro

