
 

Nr. 6, 2014   Anul XVIII                                                                                                                                                              1 

COMISIA  NAŢIONALA COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR 
 

   

COM
P
O

R
T
A

R
E

A
  I

N  S
ITU  A  C

O
N

S
T

R
U

C
T
IILO

R    ·

COMISIA

NATIONALA

 
 

Nr. 6 Anul XVIII    noiembrie-decembrie  2014       Cod ISSN 1584

               EDITORIAL  

Recent am participat la cea 

de-a 56-a adunare generală a 

membrilor asociației noastre 

prilejuită de a 30-a ediție a 

schimbului de experiență inițiat 

în 1976, cu participare 

internațională din 1980 și 

continuat din 1994 ca o Conferință Naţională. 

M-a bucurat întâlnirea cu vechii tovarăși de 

drum, din păcate din ce în ce mai puțini, precum și 

cu mai noii membrii din ultimii ani, care, în parte, 

nu mă cunoșteau. Am avut o satisfacție profundă că 

asociația rezistă în timp, împrospătându-și rândurile 

cu oameni tineri, de valoare și dispuși să activeze 

pentru realizarea scopului pe care ni l-am propus și 

înscris în statutul comisiei. În mod deosebit sunt 

recunoscător membrilor activi ai asociației, care în 

decursul anilor au reușit să organizeze întâlnirile 

noastre, să susțină nivelul științific al manifestărilor 

noastre cu comunicări interesante și la obiect, să 

susțină apariția buletinului nostru informativ cu 

articole din propria experiență sau cu gânduri legate 

de activitatea comisiei.  

Apreciez eforturile președintelui și secretarului 

asociației de a asigura menținerea pe linia de plutire 

a comisiei noastre, în condițiile destul de grele ale 

unei societăți dezorientate, având drept singur ideal 

îmbogățirea, câștigul de bani. Cinste lor și sincere 

felicitări! M-am hotărât să scriu acest editorial ”off 

shore”cu intenția de a împărtăși unele păreri 

generate din experiența celor aproape treizeci de ani 

la conducerea comisiei și care să readucă în 

actualitate unele cutume sănătoase, formate în 

decursul acestor ani.  

Pe vremuri, adunările generale bianuale erau 

pregătite în ședințe premergătoare ale consiliului 

director , în care supuneam discuției un proiect de 

hotărâre privind activitatea viitoare a comisiei și 

care, după discutare și aprobare, se publica în CisC 

înaintea adunării generale; în felul acesta se 

implicau toți membrii consiliului director, aceștia 

asumându-și responsabilitatea acțiunilor prevăzute 

în hotărâre. N-am mai auzit de asemenea ședințe și 

de implicarea tuturor membrilor consiliului 

director.   

Pe vremuri, membrii comisiei aveau apetit de 

discuții pe marginea dărilor de seamă ale consiliului 

director, iar președintele de ședință stimula 

dezbaterilre; în ultimul timp, interesul pentru 

dezbateri a scăzut aproape de dispariție, timpul 

afectat acestora fiind ciuntit de graba folosirii sale 

pentru alte probleme mai distractive și mai plăcute, 

ca de exemplu masa colegială.  

Pe vremuri, statutul era de bine de rău respectat 

cu privire la obligațiile membrilor de a plăti 

cotizația și de a participa la adunările generale cel 

puțin odată la doi ani; acum constat că jumătate din 

membrii comisiei nu și-au plătit cotizația pentru 

anul în curs și destul de mulți nici pentru 2013, fără 

a mai pune la socoteală pe cei ce nu au mai 

participat la adunarea generală de peste 2-3 ani și 

care sunt ținuți în evidență în mod nejustificat. Cine 

nu poate plăti cotizația ridicolă de 5 lei/lună sau 

taxa de participare de 150-200 lei la întâlnirile 

noastre bianuale, ar trebui să-și reconsidere 

apartenența la comisia noastră. Am ajuns în situația 

în care adunăm bani pentru partea distractivă a 

întâlnirilor și nu pentru promovarea obiectivelor 

noastre. Apelurile mele pentru participarea activă la 

promovarea obiectivelor strategice privind 

conferirea calității de ”asociație de utilitate 

publică”, la precizare condițiilor de atestare a 

competenței candidaților la exercitarea celor trei 

ocupații legate de monitorizarea comportării in situ 

a construcțiilor, la elaborarea și prezentarea spre 

aprobare la MEC a standardelor corespunzătoare 

acestora, la susținerea cu articole a buletinului 

informativ CisC al asociației, la răspândirea gratuită 

on-line a cărții mele ca mijloc de a ne face 

cunoscute preocupările s-au lovit de un zid al tăcerii 

și nepăsării. Prea puțini, mult prea puțini, au înțeles 

că a fi membru în asociația noastră nu înseamnă 

doar a plăti cotizația și a participa la întâlniri și 

mese comune; pentru asta există cluburile. Când ați 

cerut înscrierea în asociație, ați acceptat condițiile 

înscrise în statutul ei, care prevede implicarea  
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activă în promovarea scopului și obiectivelor 

acesteia. Puteți să mă considerați un nostalgic al 

vremurilor trecute, dar ar fi bine să judecați și dvs. 

dacă cele semnalate de mine nu sunt demne de luat 

în considerație și de aplicat pentru viitor. Vin 

alegerile la primăvară și ar fi bine să alegeţi oameni 

doritori să-și dedice cu drag și simț de răspundere o 

parte din timp pentru bunul mers al asociației și 

rezolvarea problemelor ei.  

Sper din toată inima că ați înțeles dorința mea 

ca asociația noastră să prospere și să câștige un loc 

din ce în ce mai important printre constructori și în 

societate. Vă doresc sănătate, prosperitate și 

succese pentru Noul An 2015 și noi realizări în 

cadrul asociației noastre ”Comisia Națională 

Comportarea in situ a Construcţiilor”. 

La mulţi ani! 

dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann 

 

COMPORTAREA  UNUI  PLANŞEU  DE  BETON 

ARMAT IN SITU LA O CONSTRUCŢIE CIVILĂ 

ŞI  SOLUŢIA DE CONSOLIDARE A  LUI 

   (continuare din Buletinul CisC nr. 5/2014) 

 

4. Prezentarea succintã a fenomenelor 

constatate 

a) Fisurarea unor plăci la colţuri la partea de 

sus, (Foto 1, 2 şi pl.Rs1) este explicată de lipsa 

armăturii la partea de sus care trebuia dispusă după 

cele două direcţii principale pentru a prelua 

momentele încovoietoare rezultate ca urmare a 

împiedicării ridicării colţurilor. Deformata de 

ansamblu a plăcilor izolate rezemate pe contur 

lucrând după cele 2 direcţii, din încărcările 

gravitaţionale impune ridicarea colţurilor lor. 

Împiedicarea ridicării colţurilor s-a datorat 

contactului intim al feţelor laterale a plăcilor cu 

zidăria peretelui, contact  care a fost realizat la 

turnarea betonului. Aceste fisuri, sub aspectul 

capacităţii portante din încărcări gravitaţionale, la 

starea limită ultimă nu sunt un pericol pentru  

rezistenţa şi stabilitatea plăcii. Cu aceste degradări, 

plăcile de beton armat, în cazul de faţă, pot asigura 

în continuare o comportare bună în situ la 

încărcările gravitaţionale, stare care de fapt a fost 

deja confirmată.  Comportarea în situ a plăcilor 

descrisă mai sus confirmă teoria din punct de 

vedere fizic a fenomenului. 

b) La examinarea fisurii longitudinale de 

deasupra grinzii s-a constatat lipsa călăreţilor de pe 

reazem, cea ce explică apariţia ei. Fisura pe direcţia 

oblică de la margine este o consecinţă a armăturii 

de la parte de sus despre care s-a vorbit mai sus, la 

litera a.  După formarea fisurii, placa pe grindă nu a 

mai lucrat pe schema statică de continuitate ci pe 

cea de simplă rezemare. Pe această schemă statică, 

capacitatea portantă a celor două plăci adiacente 

grinzii a fost confirmată de comportarea lor la 

încărcările gravitaţionale la care au fost supuse. S-a 

fãcut o redistribuire a stării de eforturi interioare, 

momentul de pe reazem a migrat în câmpurile 

adiacente proporţional cu rigiditatea plăcilor. 

Plăcile au avut în câmp suficientă armătură la 

partea de jos şi au putut prelua surplusul de 

solicitare din momentul încovoietor. Este adevărat 

că sub aspectul rigidităţii, rigiditatea plăcilor 

adiacente grinzii, pe schema statică de simplă 

rezemare este mai mică decât cea cu continuitate. 

Cele de mai sus arată că planşeul de beton armat, şi 

după apariţia fisurii pe reazem în zona întinsă 

datorită lipsei călăreţilor, a continuat să lucreze în 

situ, asigurând capacitatea portantă necesară de 

ansamblu datorită rezervelor pe care le are. 

Condiţia necesară este ca armătura din câmp sã fie 

suficientă pentru ca împreună cu betonul sã aibă 

capacitate portantă ca să preia şi momentul 

încovoietor suplimentar rezultat din redistribuţia 

celui de pe reazem este îndeplinită. Condiţia de mai 

sus nu este şi suficientă, deoarece odată ce creşte 

momentul încovoietor din câmp în urma 

redistribuţiei, la partea de jos, el migrează spre 

reazemul simplu, intradosul plăcii devine întins pe 

lungime mai mare, decât în mãsura în care este 

asigurată o ancorare suficientă, de barã întinsã, pe 

reazem. Acest lucru arată cât este de important 

pentru comportarea în situ a unei construcţii, ca din 

proiectare, ancorarea armăturilor de la partea de jos 

a plăcii să fie asigurată de la marginea reazemului, 

nu pe schema statică de calcul ci pe una mai 

dezavantajoasă care poate să apară în exploatare şi 

care poate să fie salvatoare. 

c) Dupã îndepărtarea încărcării din straturile 

de pardoseală, plăcile au rămas solicitate numai din 

greutatea proprie şi din tencuiala tavanului. În 

această situaţie, încărcarea gravitaţională fiind mai 

mică, săgeata s-a micşorat, plăcile s-au ridicat 

găsindu-şi o nouă poziţie de echilibru. Cu toate că 

rigiditatea plăcilor este cea de dinainte, cu plăcile 

descărcate, la circulaţie se simţea un disconfort 

datorită deplasării 
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pe verticală, situaţie care nu a fost pusă în 

evidenţă înainte. Aceasta se explică prin faptul că în 

noua situaţie, în săgeata totală, ponderea provenită 

din încărcarea persoanelor ca sarcină temporară, era 

cu mult mai mare decât înainte, când era încărcată 

şi cu cea din straturile de pardoseală. Acest lucru s-

a simţit la o circulaţie normală pe placă. Fără 

greutatea straturilor de pardoseală, mişcarea pe 

verticală a plăcii în jurul poziţiei de echilibru din 

greutatea proprie, a tavanului şi din cea a 

persoanelor porneşte de la o deformată mai mică. 

Plăcile planşeu de dinainte, având o greutate 

pemanentă mai mare pe metru pătrat, au dat o 

siguranţă, un confort bun în exploatare sub aspectul 

percepţiei rigidităţii lor la încărcări verticale 

temporare din exploatare.   

 

5. Descrierea soluţiei de consolidare a 

planşeelor 

În baza celor de mai sus s-a constatat a fi 

necesară consolidarea planşeelor de la parter şi 

etajul 1, cu scopul de a crea centuri în lungul 

pereţilor şi de a mări rigiditatea plăcilor la încărcări 

verticale.  

Soluţia de consolidare a constat în realizarea pe 

conturul plăcilor în lungul pereţilor, deasupra lor în 

plan orizontal, a unor cadre închise din beton armat, 

dar care să fie legate între ele în lungul pereţilor 

pentru a se crea şi centuri (Foto 9, 10, 11, 12 şi  pl. 

R
C

1 şi R
C

2.).  

 

    
Foto 9    Foto 10 

 

    
 Foto 11     Foto 12 

 

Pentru a avea rigiditate mai mare la colţuri 

s-au propus a fi cu vute. Pentru mărirea rigidităţii 

plăcilor trebuie să se asigure o conlucrare dintre 

aceste cadre şi plăci. Centurile de pe o parte şi alta a 

pereţilor interiori sunt legate între ele în dreptul 

golurilor de uşi, dar şi prin goluri suplimentare, 

anume date în pereţi, acolo unde distanţele între 

golurile de uşi sunt mai mari. Pentru a se asigura 

continuitatea în vederea realizării centurilor s-au dat 

la poziţie goluri transversale în pereţi prin care s-a 

asigurat continuitatea armăturii şi apoi s-a betonat. 

Armarea acestor centuri-cadre închise este făcută cu 

bare longitudinale şi etrieri. 

Legătura şi conlucrarea dintre plăcile existente 

şi centurile - cadru propuse se realizează prin: 

- ancore chimice cu bare Ø 10 din PC 52 

fasonate conform detaliilor 

- curăţirea şi şpiţuirea suprafeţei vechi de beton 

în vederea aderării unui beton monolit. 

În plăcile de beton armat se execută găuri Ø 14 

mm şi de adâncime 10 cm. A se vedea pl. R
C

1 şi 

R
C

2. 

Pe înălţimea centurilor din beton armat de pe 

pereţi se îndepărtează tencuiala până la zidăria 

crudă. 

Pentru ancorele chimice se folosesc bare din PC 

52 Ø 10 care se ancorează în centurile de beton 

armat de pe contur. 

Materiale folosite: beton clasa C 12/15 şi otel 

beton OB 37 şi PC 52. 

După executarea centurilor, golurile rămase din 

pereţi s-au completat cu beton simplu clasa  

C 4/5 prin procedeul de subzidire. 

Faze tehnologice: 

  1 –  practicarea de găuri în pereţi 

  2 –  îndepărtarea de pe pereţi a tencuielii pe 

înălţimea centurilor 

  3 –  şpiţuirea şi curăţirea suprafeţei de beton 

vechi care urmează a veni în contact cu cel nou  

  4 –  trasarea găurilor din plăci şi pereţi 

  5 –  practicarea găurilor în plăcile de beton şi 

pereţi 

  6 –  realizarea ancorelor chimice cu bare PC Ø 

10 

  7 –  realizarea armării centurilor şi a plăcilor 

din beton armat 

  8 –  cofrarea centurilor 

  9 –  betonarea centurilor 
,
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10 –  umplerea golurilor din pereţi de peste 

centuri, cu beton prin procedeul de sub-betonare. 

11 –  decofrarea centurilor 

În interiorul contururilor închise, pentru 

aducerea la cotã, s-a turnat un beton uşor realizat cu 

granule din polistiren.  

 

    
 Foto 13    Foto 14 

 

Ulterior s-a constatat o mărire semnificativă a 

rigidităţii plăcilor la încărcările verticale. 

Interiorul clădirii arată în momentul de faţă ca 

în pozele 13 şi 14. 

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

Târgu-Mureş 

 

PROGRESE ÎN INGINERIA SEISMICĂ 

 

În perioada 25-29.08.2014 s-a desfăşurat la 

Istanbul cea de-a 2-a Conferinţă Europeană de 

Inginerie Seismică şi Seismologie, sub egida EAEE – 

European Association on Earthquake Engineering / 

Asociaţia Europeană de Inginerie Seismică şi ESC – 

European Seismological Commission / Comisia 

Seismologică Europeană.  

Au fost prevăzute 345 de prezentări orale sub 

egida EAEE, 180 sub egida ESC şi 230 prezentări la 

sesiuni speciale.  

Dintre abordările, dezvoltările şi informaţiile de 

interes pentru România remarcăm: 

 sisteme de alarmare-avertizare la cutremur cu 

aplicaţii în reducerea în timp real a riscurilor în 

industrii şi dotări strategice, pregătirea şi educarea 

autorităţilor şi a populaţiei la nivel national; 

 extinderea conceptelor şi practicilor de 

monitorizare a construcţiilor şi evaluare rapidă a 

efectelor, cuplate cu procedurile în timp real; 

 diversificarea abordărilor analitice în PBD-

Performance Based Design (proiectarea bazată pe 

conceptul de performanţă); 

 evaluarea siguranţei seismice şi a performanţelor 

construcţiilor existente, cu aplicaţii speciale 

pentru clădirile de patrimoniu; 

 tehnici şi metode de testare a elementelor şi 

structurilor în laboratoare dedicate; 

 investigaţiile post-seismice ca sursă de cunoştinţe 

deosebit de importantă, similare cu încercările de 

laborator la scară mare; 

 dezvoltarea de noi instrumente de evaluare a 

intensităţii seismice pentru Scara Macroseismic 

European EMS-98, cu utilizarea de telefoane 

mobile inteligente; 

 extinderea reţelelor seismice şi globalizarea 

transferului de date la nivel european, accesul 

transnaţional la infrastructuri de cercetare şi 

monitorizare; 

 recuperarea şi reevaluarea datelor istorice privind 

efectele seismelor; 

 dezvoltarea de noi algoritme, funcţii de 

vulnerabilitate şi scenarii de cutremur pentru 

evaluarea pierderilor şi a consecinţelor social-

economice; 

 comunicarea riscului către public şi educarea 

pentru reducerea riscurilor; 

 transferul de date şi informaţii din seismologie şi 

ingineria seismică în formate accesibile populaţiei 

şi Protecţiei Civile. 

Un număr de cca. 30 firme, instituţii publice, 

organizaţii şi asociaţii tehnico-profesionale, firme de 

asigurări etc., au prezentat aparatură de măsurători 

seismice, tehnologii, soluţii şi proiecte de reducere a 

riscului seismic, publicaţii de specialitate.  

Reţeaua seismologică din Turcia a fost 

dezvoltată după 1989 şi are 196 staţii de banda largă, 

dintre care 85 operate prin satelit, 98 de tip GPRS şi 

13 ADSL, cu 9 linii de transmisie închiriate. Reţeaua 

seismică pentru mişcări puternice datează din 1973 şi 

are ca responsabilitate primară înregistrarea tuturor 

cutremurelor care produc avarii şi pagube în Turcia 

asupra terenului şi construcţiilor în zonele active 

seismic şi dens urbanizate şi de a îmbunătăţi siguranţa 

publică la cutremur. Reţeaua TR-YKH are 372 staţii 

de mişcări puternice, cu 5 tipuri de accelerometre 

digitale, la interval de 50-80 km.  

Seismicitatea Turciei este dominată de 

activitatea Faliei Nord-Anatoliene, a doua ca 

importanţă din lume, zona Istanbul fiind predispusă în 

viitor la un eveniment distructiv de mare amploare. 

Ca o realizare de vârf, menţionăm Proiectul de 

Reducere a Riscului Seismic şi de Pregătire în Situaţii 

de Urgenţă al Municipiului Istanbul (ISMEP), 

înfiinţat sub autoritatea  

Guvernatorului Istanbulului şi condus de 

Unitatea de Coordonare a Proiectelor din Istanbul 

(IPKB). ISMEP a luat fiinţă cu scopul de a pregăti 
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oraşul în cazul unui posibil cutremur şi implică 

practici de susținere şi prevenire îndreptate spre 

acţiuni de pregătire, diminuare, răspuns şi salvare 

necesare înainte, în timpul şi după dezastru. ISMEP, 

care și-a început studiile în 2006 având un buget de 

310 milioane de euro finanțat de Banca Mondială, a 

ajuns acum la un buget de 1.5 milioane de euro prin 

fonduri suplimentare asigurate de Banca Mondială, 

Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei și Banca Islamică de Dezvoltare. 

Principalele componente ale ISMEP sunt: 

 Componenta A - Creșterea nivelului de pregătire 

în situații de urgență; 

 Componenta B - Reducerea riscului seismic 

pentru clădirile publice prioritare; 

 Componenta C - Punerea în aplicare a Codului de 

Construcţii 

Reţeaua de distribuţie gaze naturale a 

Municipiului Istanbul, introdusă începând cu 1986, 

are un sistem automatizat de reducere a riscului 

seismic, care include: 

 un sistem de analiză seismică a condiţiilor de 

hazard specifice; 

 conexiunea prin satelit a sistemului computerizat 

propriu cu sistemul de alarmă seismică timpurie, 

care permite, în funcţie de anumiţi algoritmi de 

proces, oprirea staţiilor de pompare-regulatoarele 

de gaz; 

 sistemul de monitorizare a mişcării seismice 

puternice şi controlul componentelor active – 

regulatoare dotate cu accelerometre, bazat pe 235 

puncte de măsură; 

 corelaţia hărţilor de parametri seismici (shake-

maps) în format GIS cu avariile probabile şi 

acţiunea echipelor de intervenţie de urgenţă şi 

control pe teren a situaţiei reale. 

În acest context trebuie subliniat modul în care, 

după dezastrul seismic cauzat de cutremurele Kocaeli 

şi Duzce din 1999, Turcia a reuşit să mobilizeze 

resurse considerabile şi să treacă la proiecte şi 

aplicaţii deosebit de interesante pe baza unei finanţări 

deosebite, a existenţei unui mare număr de specialişti 

în ingineria seismică, la nivel de inginer, master şi 

doctor şi a colaborării eficiente a cercetătorilor şi 

cadrelor didactice universitare cu autorităţile publice 

centrale şi locale, Banca Mondială şi alte bănci 

regionale.  

AFAD – Preşedinţia (Instituţia) pentru 

Managementul Dezastrelor şi Situaţiilor de Urgenţă 

de la nivelul Primului Ministru al Turciei are un 

puternic departament pentru probleme seismice. 

AFAD a elaborat şi difuzat cu prilejul conferinţei 

Planul Strategic pentru 2013-2017, bazat pe studiile 

unei echipe de 154 de specialişti – funcţionari publici. 

Strategia are indicatori cantitativi de performanţă, pe 

ani.  

Toate aceste aspecte reprezintă domenii în care 

ţara noastră prezintă mari lipsuri sau rămâneri în 

urmă, cu politici publice ineficiente, fragmentate, 

incomplete sau nedefinite, fiind aspecte critice în 

pregătirea pentru a face faţă dezastrelor, astfel încât 

studierea şi preluarea experienţei internaţionale, 

inclusiv a celei din Turcia, poate fi benefică.  

 
dr. ing. Emil-Sever Georgescu 

Vicepreşedinte Construcţii CNCisC 

CS I, Laboratorul Reţeaua Naţională Seismică - 

Evaluarea Riscului Seismic şi Acţiuni în Construcţii 

(RNERC), Sucursala INCERC Bucureşti 

 
 

S-A STINS O FLACĂRĂ ! 

 

       Ne-a părăsit pentru totdeauna un OM de o 

deosebită valoare morală și științifică, prieten devotat, 

colaborator de nădejde, membru fondator al comisiei 

noastre, exemplu prin conduită și erudiție, organizator 

entuziast al unor frumoase întâlniri ale membrilor 

asociației, blajin și împăciuitor, bun la suflet și creștin 

ortodox credincios convins, corect și amabil, sfătos și 

cu simțul umorului, ce mai…un OM, scris cu litere 

mari ! 

       Vicepreședinte executiv și vicepreședinte de 

onoare în consiliul director al Comisiei Naționale 

Comportarea in situ a Construcțiilor a câștigat 

simpatia și prețuirea colegilor de asociație care l-au 

îndrăgit și stimat. Am fost în decursul anilor un gând 

și o simțire, străbătând umăr la umăr vicisitudinile, 

dar și frumusețile vieții pe acest Pământ. Îmi pare 

nespus de rău că nu-l pot însoți pe ultimul său drum, 

spre eternitate, dar mă rog bunului Dumnezeu să-l 

primească cu drag în locul de odihnă destinat celor 

drepți, cinstiți și credincioși. 

       Îi transmit fiicei sale, Lavinia Coșovliu, sincere 

condoleanțe pentru pierderea iubitului ei părinte și să 

nu uite că noi toți, membrii CNCisC, l-am iubit și-l 

plângem alături de ea și că-l vom păstra în amintire  

cât va dăinui și comisia. 

    Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească ! 

 

dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann 
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CONTINUĂ SĂ APUNĂ STELELE 

CONSTRUCŢIILOR PE CERUL ROMÂNIEI 

 

Vestea trecerii pe drumul fără întoarcere a 

domnului dr. ing. Octavian COŞOVLIU a căzut ca un 

trăsnet asupra noastră. Ştiam că este suferind şi că din 

ce în ce mai mult simţea neputinţa, dar de fiecare dată 

o învingea cu voinţa care l-a caracterizat întreaga 

viaţă şi ne făcea neţărmurita bucurie de a participa la 

întâlnirile noastre. 

Doar la ultima şedinţă, cea din octombrie de la 

Braşov, a lipsit. Iubita şi nepreţuita sa fiica Lavinia, 

care îl îngrijea şi îl ocrotea cu o nemaipomenită 

atenţie, ne-a anunţat cu puţin înainte de data întâlnirii 

că nu vor putea participa din motive de sănătate. Am 

crezut totuşi că este din nou o fază trecătoare, cum de 

altfel au mai fost şi altele, şi că domnul doctor ing. 

Coşovliu nu ne va părăsi. Dorinţa noastră nu s-a 

împlinit însă, căci la scurt timp am primit cumplita 

veste că domnul Coşovliu nu mai este, tocmai când 

urma să participe la o altă întâlnire, de data aceasta a 

membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România, care a avut loc la Sibiu. 

Spuneam că vestea a căzut ca un trăsnet, deoarece 

abia atunci când afli că un om nu va mai fi, nu-l vei 

mai vedea, nu-l vei mai asculta, simţi cu adevărat 

durerea pierderii. Nu am putut să fiu de faţă pentru a-

mi lua rămas bun de la acest OM minunat, deşi nici 

nu concepeam că se va întâmpla aşa. S-a întâmplat 

însă în acelaşi timp când trebuia să fiu la întâlnirea 

ASTR, unde eram adânc implicat. Doream să fiu 

acolo de faţă, ca în cuvinte simple şi modeste să 

exprim ce a însemnat domnul dr. ing. Coşovliu pentru 

mine, pentru Comisia noastră "Comportarea in situ a 

Construcţiilor", cât de mult era apreciat şi îndrăgit 

pentru vorba sa caldă şi blândă, pentru sfaturile 

înţelepte, pentru competenţa sa profesională şi mai 

ales pentru OMENIA şi comportarea morală în viaţă 

şi activitate. 

Cu siguranţă că au făcut-o alţii mult mai bine 

decât mine şi mă refer în primul rând la reprezentanţii 

CLERULUI al căror har în oratorie este de inegalat, 

căci domnul doctor inginer Coşovliu a continuat 

activitatea predecesorului său – reputatul prof. dr. ing. 

Alexandru Cişmigiu - de RE–CTITOR DE BISERICI. 

Aceşti doi corifei din domeniul construcţiilor au avut 

şi o vastă activitate de reparare, consolidare şi 

reabilitare a nenumărate sfinte lăcaşuri, unele de o 

deosebită importanţă artistică şi monahală. Dacă 

ctitoria unei biserici sau a unei catedrale impozante 

este o activitate de înaltă măiestrie şi devoţiune, de 

talent şi dăruire totală, recondiţionarea acestora după 

ce au fost afectate de vitregiile timpului este mult mai 

complexă şi laborioasă, căci mai întâi trebuie să 

reconstitui planurile gândite de înaintaşi, iar mai apoi 

să concepi soluţii care să nu afecteze gândirea iniţială, 

dar care să dea şi un plus de vitalitate construcţiei. 

Numai nişte oameni speciali pot face asemenea 

minuni, iar domnul dr. ing. Octavian Coşovliu a fost 

unul dintre ei. Aşa se face că a fost răsplătit cu cele 

mai înalte Ordine şi medalii, atât din partea Statului 

(Ordinul Steaua Republicii – clasa a V-a; Ordinul 

Muncii cl. a III-a), dar şi din partea Patriarhiei 

(Ordinul Înalta Cruce a Sfintei Patriarhii a Bisericii 

Ortodoxe Române). 

Domnul dr. ing. Coşovliu şi-a slujit cu mult 

devotament obştea în mijlocul căreia a trăit şi a activat 

(Galaţi şi Brăila), unde a proiectat şi executat 

nenumărate construcţii edilitare, dar şi numeroase alte 

edificii importante şi impozante. Preocupat de cea mai 

stringentă problemă a zonei – fundarea pe terenuri 

loessoide, care se înmoaie în contact cu apa, şi-a 

dedicat cu pasiune o mare parte a activităţii sale 

rezolvării acesteia, devenind un specialist remarcabil 

în acest domeniu, în care şi-a susţinut de fapt şi 

dizertaţia tezei de doctorat. Pentru activitatea dedicată 

rezolvării problemelor locale a primit diploma de 

onoare a municipiului Brăila. 

Dl. dr. ing. Octavian Coşovliu a fost un neobosit 

făuritor al bunurilor materiale utile oamenilor, care şi-

a dedicat întreaga viaţă pentru binele şi prosperitatea 

societăţii, pe care a slujit-o cu cel mai înalt 

devotament. Constructor executant şi proiectant, 

cercetător şi cadru didactic asociat, a activat 

deopotrivă cu multă pasiune şi dăruire, fără pretenţii 

de răsplată, ci doar pentru a rezolva şi realiza lucruri 

bine făcute. Când l-am sunat în ziua de 18 septembrie 

să-l felicit cu ocazia împlinirii vârstei de 87 de ani, 

Domnia sa lucra, la venerabila-i vârstă, la nişte 

proiecte pentru obştea din care făcea parte. Să tot ai 

asemenea oameni ! 

Modestia sa proverbială, înţelepciunea şi tâlcul 

spuselor sale, căldura şi lumina radiate ca o aureolă în 

jurul Domniei Sale îl făceau să fie apreciat, îndrăgit şi 

respectat deopotrivă atât de cei din generaţia sa cât şi 

de cei mai tineri. 

Comisia Naţională "Comportarea in situ a 

Construcţiilor", întregul corp ingineresc, suferă o grea 

pierdere prin dispariţia dintre noi a domnului dr. ing. 

Octavian Coşovliu. 

Menţinerea unui echilibru stabil în asociaţie şi a 

unui anumit statut de competenţe reprezentau o latură 

de valoare a asociaţiei, a căror absenţă se va resimţi. 

Pentru valoarea sa incontestabilă în cadrul 

comisiei i s-a conferit şi titlul de VICEPREŞEDINTE 

DE ONOARE al CNCisC, făcând excepţie de la 
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prevederile statutare, dar cu acordul unamim al 

membrilor. Chiar şi pentru ultima întâlnire, jubiliară, 

cea de-a 30-a de la Braşov, aveam pregătită o diplomă 

specială, de membru fondator. Aceasta îi va fi 

înmânată fiicei sale, Lavinia, la proxima întâlnire. 

Cu toţii îl vom păstra în suflete şi în inimi, aşa 

cum l-am cunoscut: competent, drept, corect, altruist, 

patriot, inteligent, ingenios, erudit,...... numai cu 

calităţi lăudabile. 

Dumnezeu să-l odihnească ! 

 

Cu deosebită pioşenie, 

Victor Popa – preşedinte CNCisC 

 

De vorbă... 
 

Dragi colege, dragi colegi, 

Abia am expediat buletinul anterior (ce este drept 

- cu întârziere) că iată trebuie să stăm din nou de 

vorbă în acest ultim buletin al anului 2014. Nu vreau 

să încep această rubrică cu neplăcuta veste primită 

recent. Veţi citi separat. Acum să încercăm să 

discutăm despre ce va fi în viitor. Mai precis, să 

discutăm despre următoarea noastră întâlnire. 

Deoarece pentru şedinţa de primăvară nu s-a oferit 

nimeni să fie organizator, nu ne-a rămas altă soluţie 

decât să ne ocupăm tot noi, cum s-ar spune: de la 

centru. Şi întrucât am avut şansa să particip la 

conferinţa "Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România" care a avut loc la Sibiu, am abordat 

problema organizării întâlnirii de primăvară CNCisC 

la Universitatea Lucian Blaga din această urbe. 

Am primit un răspuns afirmativ, dar rămâne în 

sarcina noastră organizarea, neavând în Sibiu nici un 

membru al asociaţiei. Am mai întâlnit, la manifestarea 

la care am participat, câteva persoane binevoitoare 

care s-au oferit să ne ajute, cel puţin în ceea ce 

priveşte vizita tehnică, care face parte de regulă din 

program.  

Exigenţele noastre au crescut, în timp ce "forţele 

motrice" se diluează, aşa încât avem mare nevoie şi de 

sprijinul Dvs. Acest ajutor poate veni de la idei şi 

propuneri, până la colaborări de orice natură, 

parteneriate şi sponsorizări. Sibiul este un oraş 

frumos, cu potenţial academic, dar şi turistic. De 

asemenea, are o bună poziţionare strategică, cu 

accesibilitate facilă din toate zonele ţării. Sunt mari 

şanse să şi cooptăm ceva membri noi din această 

zonă. Din păcate, Universitatea nu are facultate în 

domeniul Construcţii, caz în care ar fi fost mai 

interesată într-o colaborare strânsă cu asociaţia 

noastră. Are doar personalităţi amabile şi binevoitoare 

şi acest lucru este de bun augur. 

Trebuie să vă mai spun că dl. Sorin Rădulescu – 

colegul nostru – a preluat problema cu care ne 

confruntăm de câţiva ani şi sperăm ca birocraţia şi 

haosul din legile noastre să nu îl împiedice să o 

rezolve (a se vedea şi problema alegerilor din 

diasporă). 

Nouă nu ne rămâne decât să ne vedem liniştiţi şi 

cu corectitudine de activitate, să încercăm să o facem 

cât mai utilă pentru oameni, cel puţin prin organizarea 

unor manifestări tehnico-ştiinţifice cu prezentări de 

valoare, care să permită împărtăşirea cunoştinţelor şi 

răspândirea acestora pe un teritoriu cât mai larg. 

Doresc să vă mai informez că trebuie să verificaţi 

legitimaţiile, dacă sunt corecte, în special în ceea ce 

priveşte corectitudinea datelor din cartea de identitate, 

care din diverse motive suferă modificări în timp. 

Pentru cele incorecte, vă rugăm să ne comunicaţi 

noile datele. 

Dorindu-vă tot binele din lume şi multă sănătate, 

vă îmbrăţişează cu toată dragostea, 

Al vostru preşedinte, Victor Popa 

 

 

Felicităm aniversații lunilor decembrie - ianuarie, 

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

dr. ing. Pepenar Ioan   02 dec. 

ing. Pecingine Mircea   03 dec. 

dr. ing. Cazacu Gabriela Brânduşa 14 dec. 

ing. Szasz Bela Gyula   15 dec. 

ing. Vişan Angela    16 dec. 

ing. Puşcăşoiu Paraschiv   19 dec. 

ing. Măruntu Cristina   23 dec. 

ing. Dumitrescu George   24 dec. 

ing. Conţiu Avram   25 dec. 

ing. Nica Maria    27 dec. 

ing. Prună Liliana    04 ian. 

ing. Filip Mihai Horia   09 ian. 

ing. Maniu Ioan Horia   09 ian. 

dr. ing. Damian Alexandru  11 ian. 

ing. Kelemen Mihai Ionuţ   17 ian. 

ing. Nedelcu Liontin   21 ian. 

ing. Csiszter Kalman Andras  25 ian. 

ing. Delu Ştefan    25 ian. 

ing. Bucuţa Radu    26 ian. 

ing. Paraschiv Rodica   29 ian. 

ing. Cherciu Dumitrache   29 ian. 

 

La mulţi ani! 
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CNCisC- Comisia Naţională Comportarea in 

situ a Construcţiilor 

Şos. Pantelimon nr. 266 
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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 
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