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Ca şi în iarna lui 2013 spre 2014, roiuri de 
cutremure mici ne aduc aminte că Mioriţa s-a născut 
la intersecţia a trei plăci tectonice... Poate că marile 
cutremure de Vrancea, care au intervale clasice de 
recurenţă de câteva decenii, nu sunt prea departe, 
dar asta este o altă poveste... Oricum, pentru 
membrii CNCisC nu este un secret că atunci când se 
produc, aceste mişcări au caracteristici practic unice 
în lume, iar aria afectată este deosebit de mare.   

După decenii de conferinţe privind 
comportarea construcţiilor, ar fi ideal ca fiecare 
membru CNCisC să îşi cunoască structura casei în 
care locuieşte şi unde ar fi nişte locuri care nu 
prezintă pericole la o mişcare mai puternică. Să 
zicem că trec cu bine de marele seism şi se felicită 
că sunt ingineri sau specialişti în domenii tehnice 
înrudite, profesii care vor fi la mare căutare, mai 
ales după o secvenţă „tare de Vrancea”. Curiozitatea 
tehnică de a şti cum s-au comportat construcţiile sau 
alte categorii de lucrări şi reţele îi va conduce pe 
teren, mai întâi la contrucţiile la care au participat în 
diferite etape.  

Acum un an am prezentat în buletin 
„Metodologia privind investigarea de urgenţă a 
siguranţei post-seism a clădirilor şi stabilirea 
soluţiilor cadru de intervenţie”, indicativ ME-003-
2007. Dar în mediul construit sunt şi alte cerinţe. La 
nivel naţional investigaţia tehnico-ştiinţifică a tuturor 
efectelor impune un efort deosebit iar pierderea unor 
date privind efectele ar fi irecuperabilă. În concluzie, 
România şi autorităţile tehnice nu îşi pot permite să 
piardă datele de observaţie de pe teren şi trebuie să le 
putem corela cu cele din înregistrările instrumentale şi 
cu reglementările tehnice. În acest scop, de mai mulţi 
ani, la INCERC s-a conceput un sistem de investigare 
interdisciplinară pe teren şi cu tehnici informaţionale 
avansate a efectelor asupra construcţiilor cu diferite 
funcţiuni, după cutremure puternice.  

Structura teritorială ar fi alcătuită din câteva 
Centre Regionale şi personal din Sucursalele INCD 
URBAN-INCERC, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, Prefecturi/Primării, M.A.I.-Inspectoratele 
pentru Situaţii de Urgenţă, Centre Universitare, 
institute şi birouri de proiectare, ARIS, CNCisC, 
AICR, AICPS, etc. Nucleul sistemului ar fi 
reprezentat de Sucursala INCERC Bucureşti a INCD 
URBAN-INCERC, care va coordona şi colaborarea la 
sistem a sucursalelor INCD URBAN-INCERC din 
teritoriu (Iaşi, Timişoara şi Cluj), ca nişte centre 
regionale care vor conlucra cu Inspectoratul de Stat în 
Construcţii şi cu Centrele Universitare. Având în 
vedere aria extinsă care va fi afectată în urma unui 
cutremur de Vrancea, se va urmări crearea unor centre 
regionale şi în municipiile Braşov şi Constanţa, acolo 
unde există facultăţi în domeniul construcţiilor. 

Echipele pentru inspecţia pe teren vor fi formate 
în colaborare cu aceste instituţii şi trebuie să acopere 
în mare măsură toate domeniile implicate. De aceea 
este necesară instruirea şi reinstruirea periodică a unui 
număr de colaboratori prin cursuri de pregătire la  
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fiecare din cele cinci centre regionale. În perioada 
care urmează ar trebui încheiate nişte protocoale de 
colaborare şi identificate resursele financiare, 
logistice şi umane disponibile. Comisia noastră ar 
putea fi un pionier în acest sens, prin implicarea 
membrilor în structurarea sistemului propus.   
 

Apel 
Stimați colegi, 

V-am tot rugat să mă ajutați în realizarea unor 
acțiuni care să ajute comisia să se dezvolte și să 
devină mai atractivă prin obiectivele sale 
pragmatice pentru inginerii constructori și în același 
timp pentru societatea noastră de proprietari privați 
și de stat. 

Introducerea celor trei ocupații în COR a fost 
primul pas spre crearea posibilității de câștig de 
bani pentru practicanții acestor ocupații; următorul 
pas este aprobarea standardelor corespunzătoare, 
apoi organizarea cursurilor de pregătire și a 
comisiilor de examinare/atestare, apoi  verificarea 
îndeplinirii condițiilor și  acordarea certificatelor de 
competență. Ajutorul a venit din partea unor 
persoane din afara comisiei, doar una dintre dvs.     
(d-na dr. ing. Cazan) încercând să-și arate interesul 
de a colabora ...... restul, nici chiar cu o părere. 

Același lucru s-a întâmplat și cu mesajul 
meu  de  criză la care au răspuns pozitiv doar 
doamna dr. ing. Cazacu, doamna ing. Trif și S.C. 
EUROTEST, domnul ing. Cziszter și domnul ing. 
Dabija cărora le mulțumesc pentru răspuns și 
susținere. 

Am mai constatat că aproape jumătate dintre 
membrii asociației nu și-au plătit cotizația restantă, 
dar nici nu și-au dat demisia ca să se știe  "în ce ape 
se scaldă". Ca membru fondator și președinte de 
onoare ales de dvs. vă solicit să vă 
lichidați  restanțele și să vă clarificați poziția până 
la  data de 31 ianuarie 2015.  Cred că este onorabil 
să o faceți și nu să plecați pe furiș, fără explicații. 

Vă rog să nu mi-o  luați în nume de rău, dar 
comisia pentru care am militat nu este ceva formal, 
o simplă listă de aderenți, ci trebuie să fie un 

organism viu, activ și responsabil în raport cu scopul 
și obiectivele sale. 

Meditați și încercați să-mi satisfaceți încrederea 
mea și a colegilor dvs. exprimată la 
primirea  în  asocație prin strângerea de mână cu 
președintele.   

Vă doresc la mulți ani și sănătate! 
Cu  stimă, 

            col.(r),VR, dr.ing. Hann Felician Eduard Ioan  
                    Președinte de onoare CNCisC   
 

 
Comportarea la compresiune excentrică a 

pereţilor din zidărie nearmată (z.n.a.) 
 

dr. ing. Aurel Nestor, dr. ing. Andrei Cosmin Ţurcanu 
In memoriam, 

ing. Emilian Ţiţaru  
Doctor Honoris Causa al U.T.C.B. 

 
1) Cutremurele din secolul trecut s-au soldat cu prăbuşirea 
sau avarierea gravă a numeroase construcţii din zidărie 
simplă (nearmată) de înălţimi diferite. În mod paradoxal 
însă clădiri similare au trecut examenele seismice în bună 
stare sau cu avarii minime. 

Cauzele avariilor au fost trecute, în cea mai mare 
parte, pe seama materialelor de slabă calitate sau a 
execuţiei necorespunzătoare. 

Şi asupra clădirilor cu o comportare mai bună au fost 
efectuate unele analize şi expertize tehnice bazate pe 
normele aflate în vigoare la acea dată. Aceste expertize au 
evidenţiat faptul că nici clădirile analizate nu aveau o 
capacitate de rezistenţă suficientă. Era evidentă o carenţă 
teoretică, generată probabil de o abordare conservatoare, 
cu neglijarea unor posibile rezerve de rezistenţă. 

Se aştepta ca noul set de normative şi coduri să 
remedieze situaţia. 
2) Codurile P 100 - 1 / 2013 [ 2 ] şi CR 6 - 2013 [ 3 ] au 
introdus o drastică limitare a regimului de înălţime 
admisibil pentru construcţiile cu pereţi structurali din 
zidărie,  dar … cam atât. 
Codul P 100 - 1 / 2013 prescrie: „Proiectarea structurilor 
corespunzătoare nivelului de protecţie seismic oferit de 
aplicarea prezentului cod … are în vedere un răspuns 
seismic cu incursiuni în domeniul postelastic de 
deformare.”
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Fig. 1 

Diagrama „ σ - ε “ a zidăriei la compresiune [ 1 ] 
Eurocodul 6 [ 1 ] prevede pentru curba caracteristică „ σ 
- ε “ a zidăriei o diagramă de calcul parabolic - 
dreptunghiulară (Fig. 1) dar admite şi alte schematizări 
funcţie de valorile „ εu “ şi „ εm1 “ specifice tipului de 
zidărie. Trebuie notat palierul orizontal                                      
„ εm1 - εu “ specific deformaţiilor postelastice. 
 
Codul CR 6 - 2013 [ 3 ] prescrie folosirea tipurilor de 
relaţii efort - deformaţie specifică conform (Fig. 2). 
 
 

 
 

Fig. 2 
 

Relatia „ σ - ε “ pentru zidăria solicitată la compresiune 
axială [ 3 ] 

 
Codul introduce şi noţiunea de ductilitate de 

material a zidăriei µ = εmu / εm1  precizând că „ … se 
acceptă procedee de calcul… care iau în considerare 
comportarea postelastică aşteptată a pereţilor 
structurali din zidărie.” 

Dar, în continuare, pentru calculul rezistenţei de 
proiectare a pereţilor din zidărie menţionează: 
„Distribuţia eforturilor unitare pe zona comprimată a 
peretelui se consideră, simplificat, constantă sau liniară 
…” [ art. 6.6.1.2 ( 2 ) ] dar în metodologia de 
determinare a rezistenţelor de calcul şi a rigidităţii lor nu 
se mai ia în considerare posibilitatea incursiunilor în 
domeniul postelastic. 

Există deci o discordanţă majoră între cele două 
coduri de proiectare. 

 
3) Ruperea în secţiuni normale din compresiune excentrică 
este singurul mod de rupere ductil (reversibil) al pereţilor 
din zidărie, cu condiţia ca în zona comprimată să nu fie 
depăşită deformaţia specifică limită la compresiune (să nu 
se producă zdrobirea zidăriei comprimate). Ruperile 
datorate solicitărilor din forţe tăietoare (prin fisuri 
înclinate) sunt ruperi fragile, iar ruperea prin forfecare - 
lunecare pe rost produce dezorganizare structurală [ 4, 5 ]. 
În consecinţă, incursiunea în domeniul  postelastic 
(prescrisă în Cod P 100 - 1 / 2013) se poate face doar la 
solicitări convenabile din compresiune excentrică (forţa 
axială cu forţe orizontale din seism). Este necesar însă un 
studiu atent al tensiunilor de pe secţiunea transversală a 
pereţilor. 
 

 
Pentru aceasta se consideră diagrama caracteristică de 

calcul liniar - dreptunghiulară din Fig. 2b care 
aproximează cel mai bine diagrama parabolic - 
dreptunghiulară de proiectare prescrisă de [ 3 ]. 

Distribuţia tensiunilor pe secţiunea transversală a 
peretelui este foarte diferită, funcţie de valorile „ s = σ0 / fd 
“ şi „ e0 “ (a se vedea schema S1). 

Se observă două mari domenii de solicitare: 
- domeniul elastic în care deformaţia specifică a 

fibrei extrem comprimate a secţiunii se află în zona 
de proporţionalitate a curbei caracteristice: εmax < εe , 
iar eforturile unitare de compresiune „ σ “ variază 
liniar (triunghiular). 

- domeniul postelastic când deformaţia specifică 
maximă se situează în intervalul: εe < εmax	  εmu , iar 
distribuţia tensiunilor este trapezoidală. 

 
Cele două domenii sunt separate de limita de elasticitate:
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Limita de elasticitate E sau de iniţiere a 
deformaţiilor plastice este atinsă atunci când tensiunea 
maximă a distribuţiei liniare triunghiulare devine „ fd “. 

Limita ultimă U este cea la care se atinge maximul 
capacităţii de rezistenţă la compresiune excentrică a 
secţiunii, după consumarea deformaţiilor plastice iar 
fibra extrem comprimată atinge deformaţia specifică 
ultimă „ εmu “. 
 

Cât timp forţa de compresiune este plasată în 
interiorul sâmburelui central, secţiunea se află în 
domeniul de prefisurare. Limita de fisurare F 
marchează apariţia fisurilor orizontale, deci debutul 
avarierii peretelui. Limita este atinsă când secţiunea este 
în întregime comprimată, dar în fibra cea mai puţin 
comprimată tensiunea este nulă (axa neutră se suprapune 
cu fibra extremă). În felul acesta este delimitată 
secţiunea integral activă (comprimată) de secţiunea 
parţial activă (comprimată). 

Fisurarea se poate produce atât în domeniul elastic, 
cât şi în cel postelastic. În domeniul elastic limita de 
fisurare precede limita elastică, dar în domeniul post 
elastic este invers. Cele două cazuri sunt separate prin 
limita de fisurare elastică maximă FE. Această limită 
se produce în domeniul de fisurare elastic, când în fibra 
cea mai comprimată se atinge deformaţia specifică „ εe “ 
şi tensiunea „ fd “ (evident distribuţia triunghiulară a 
tensiunilor se întinde pe toată lungimea „ lw “ a 
secţiunii). 

Există şi o limită de fisurare postelastică maximă 
FP când fibra maxim comprimată atinge valoarea „ εmu 
“, forţa axială situându-se pe limita sâmburelui central. 

Până la atingerea limitei FE se poate considera 
compresiune mică, între limitele FE şi FP - 
compresiune medie şi peste limita FP - compresiune 
mare (situaţie în care secţiunea atinge limita ultimă fără 
a fisura). 
 

 
 

Schema S2 este sugestivă în indicarea domeniilor şi 
limitelor sus amintite. De reţinut că valorile notate în 
schemele S1 şi S2 pe axele intensităţii de încărcare axială          
„ s = σ0 / fd “ şi a excentricităţii relative „ e0 / lw “ sunt 
pentru secţiunile dreptunghiulare, iar limita de lunecare - 
forfecare este orientativă. 

În lucrarea [ 5 ] sunt prezentate relaţiile necesare 
evaluărilor valorice, precum şi alte moduri de luare în 
considerare a posibilei comportări postelastice a pereţilor 
din zidărie. 
 
4) Concluzii 

La cutremurele trecute, clădirile din zidărie au avut o 
comportare heterogenă. O posibilă cauză este şi modul 
conservator de consolidare a tensiunilor din pereţii 
structurali. 
 

Lucrarea analizează distribuţia tensiunilor pe 
secţiunea orizontală a pereţilor din zidărie supuşi 
compresiunii excentrice, până la limita ultimă. Se va putea 
deci evalua răspunsul seismic al construcţiilor din zidărie 
nearmată şi în domeniul postelastic de deformare, conform 
Cod P 100 - 1 / 2013 [ 2 ]. Calculele efectuate după 
metodologia din Codul CR 6 - 2013 [ 3 ] nu permit 
îndeplinirea acestui deziderat. 

Este posibil, astfel, proiectarea unor clădiri mai 
sigure, dar sunt necesare, în continuare, cercetări detaliate. 
 
Bibliografie 
 

1. SR EN 1996 - 1 - 1 / 2006. Proiectarea structurilor 
din zidărie. Reguli generale pentru construcţii din 
zidărie armată şi nearmată. 

2. P 100 - 1 / 2013. Cod de proiectare seismică, partea 
I. Prevederi de proiectare pentru clădiri. 

3. CR 6 - 2013. Cod de proiectare pentru structuri din 
zidărie. 

4. Nestor A. -  Elemente pentru calculul pereţilor 
structurali din zidărie nearmată la solicitări în planul 
lor.  Gazeta AICR, nr. 45 - 46 / 2001. 

5. Ţurcanu A. C., Nestor A. - Structuri din zidărie 
simplă în zone seismice. Ed. Grafoanaytis, Ploieşti 
2013. 
 

Modul de abordare a problemelor referitoare la 
fundarea pe terenuri sensibile la umezire  

dr.ing. Dobrescu Cornelia Florentina 
 

Fundarea construcţiilor presupune cunoaşterea 
stratificaţiei, a caracteristicilor fizice şi mecanice ale 
straturilor pe adâncimea zonei active, a capacităţii portante 
şi a deformaţiunilor care se produc în teren. Costul 
lucrărilor de infrastructură pentru construcţii obişnuite cu 
proprietăţi mecanice ce se încadrează în limitele normale 
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este cuprins între 17-20% din costul de investiţii. 
Prezenţa însă pe amplasamente a unor terenuri de 
fundare cu comportament special conduce la creşteri ale 
costului care uneori ajung până la 50% sau chiar mai 
mult. Loessurile şi pământurile loessoide fac parte din 
această categorie de pământuri cu comportament special. 
În stare naturală, loessul constituie un bun teren de 
fundare, însă după ce apa pătrunde în pachetul de straturi 
loessoide, având în vedere particularităţile acestor 
pământuri, îşi pierd calităţile de rezistenţă devenind un 
suport care nu prezintă siguranţă pentru construcţiile 
fundate pe asemenea categorie de pământuri. 

Fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile 
la umezire (loessuri şi pământuri loessoide) ridică 
probleme deosebit de dificile datorită posibilităţii de 
degradare prin apariţia unor tasări mari şi neuniforme în 
urma eventualelor inundări ale terenului de fundare cu 
ape provenite din surse permanente sau întâmplătoare. 

Adoptarea unor sisteme de fundare raţionale, a 
unor măsuri corespunzătoare pentru evitarea inundării 
terenului de fundare în timpul execuţiei, cât şi în timpul 
exploatării, precum şi a unor măsuri constructive 
adecvate, constituie premisele de bază pentru asigurarea 
unei comportări normale a construcţiilor fundate pe 
pământuri sensibile la umezire. 

Umiditatea şi porozitatea constituie principalii 
factori care determină rezistenţa structurală a 
pământurilor sensibile la umezire. Influenţele lor se 
manifestă concomitent şi se condiţionează reciproc, 
fapt care nu poate fi neglijat, cu atât mai mult cu cât în 
marea majoritate a cazurilor, pământurile sensibile la 
umezire se află în stare nesaturată. 

Cercetările au arătat că rezistenţa structurală a 
pământurilor sensibile la umezire este determinată de 
umiditate deoarece de aceasta depinde gradul de 
distrugere a legăturilor structurale. La aceeaşi 
umiditate, care determină o anumită slăbire a 
legăturilor structurale, pot corespunde grade de saturaţie 
diferite în funcţie de porozitatea pământului. 

Pentru aprecierea rezistenţei structurale a 
pământurilor sensibile la umezire şi a pericolului pe 
care acestea îl prezintă în caz de inundare s-a 

utilizat raportul 
inundat

nat




, arătându-se că rezistenţa 

structurală este mult influenţată de umiditate în 
domeniul porozităţilor reduse, adică tocmai pentru 
pământurile care nu prezintă pericol din punct de vedere 
al criteriului deformaţiei. 

Rezultatele încercărilor experimentale efectuate 
pe loessuri indică faptul că pentru acestea este posibilă 
trasarea curbelor de egală rezistenţă la forfecare pentru 
diferite încărcări verticale. Pe baza acestor curbe se 
trasează liniile intrinseci şi se pot determina 

parametrii rezistenţei la forfecare  şi c pentru diferite stări 
de îndesare şi umidităţi ale terenurilor de fundare alcătuite 
din pământuri sensibile la umezire. 

Sistematizarea rezultatelor în reprezentări grafice de 
tipul celor prezentate pentru indicii rezistenţei la forfecare 
permit stabilirea directă a elementelor necesare proiectării 
fundaţiilor, în funcţie de condiţiile concrete întâlnite în teren 
şi de posibilitatea modificării lor în timpul execuţiei şi 
exploatării construcţiilor. 

Această cercetare sistematică trebuie însă să fie 
extinsă şi asupra altor categorii de loessuri, însoţită în acelaşi 
timp de o completare şi aprofundare a fenomenelor din 
cazurile cercetate. 

În cazul în care pe aceste tipuri de terenuri dificile 
de fundare nu se poate adopta un sistem de fundare direct, 
proiectantul va analiza în mod obligatoriu următoarele: 

A. Eliminarea sensibilităţii la umezire prin 
consolidarea terenului prin: 

 compactarea cu maiul, perne de loess, sau 
combinarea lor care elimină sensibilitatea la 
umezire pe întreaga adâncime a zonei de 
deformaţie a fundaţiilor; 

 compactarea cu coloane de pământ care va 
conduce la eliminarea  sensibilităţii la umezire 
pe întreaga grosime a stratului de PSU; 

 preumezirea simplă sau cu explozii care va 
elimina sensibilitatea la umezire a loessului, 
pe adâncime, cel puţin în zona sub greutatea 
proprie a PSU. 

B. Adoptarea unui complex de măsuri constând 
din: 

 eliminarea parţială a sensibilităţii la umezire; 
 micşorarea sensibilităţii construcţiilor la 

deformaţiile terenului; 
 prevenirea umezirii terenului de fundare cu ape 

din pierderi la reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare. 

În calculul structurii de rezistenţă a construcţiilor se 
vor lua în considerare tasările suplimentare la umezire ale 
pământului rămas neconsolidat, a căror probabilitate de 
apariţie se va estima în funcţie de măsurile pentru prevenirea 
umezirii terenului. 

C. Adoptarea unor sisteme de fundare indirecte 
(piloţi, coloane, etc.), care să se sprijine pe stratul 
rezistent de la baza loessului şi să elimine integral tasările 
suplimentare prin umezire. 

 Indiferent de categoria de teren şi de soluţiile 
adoptate, se vor lua întotdeauna măsuri pentru evitarea 
infiltraţiei în teren a apelor de suprafaţă, atât în perioada 
execuţiei cât şi în timpul exploatării construcţiilor. 

Pe lângă acestea, în funcţie de condiţiile locale, se 
vor lua toate măsurile pentru evitarea perturbării 
echilibrului hidrogeologic din zonă şi a ridicării nivelului apei 
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subterane. Evitarea infiltraţiilor în teren a apelor de 
suprafaţă se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: 

- sistematizarea pe verticală şi în plan a 
teritoriului, pentru asigurarea colectării şi 
evacuării rapide de pe întreg teritoriu construit 
a apelor din precipitaţii şi alte surse; 

- prin măsuri adecvate (trotuare, compactarea 
terenului în jurul construcţiilor sau execuţia de 
straturi etanşe din argilă, panta corespunzătoare, 
rigole) se va evita stagnarea apelor în jurul 
construcţiilor, atât în perioada execuţiei, cât şi pe 
toată durata exploatării; 

- incintele săpăturilor pentru fundaţii vor fi 
amenajate astfel încât să permită colectarea şi 
evacuarea rapidă a apei din precipitaţii pe toată 
durata execuţiei; 

- la fundarea directă pe teren neconsolidat şi la 
pozarea conductelor, fundul săpăturii va fi 
compactat, ultimul strat de săpătură se va executa 
în ziua turnării betonului;  

- umpluturile în jurul fundaţiilor şi pereţilor 
subsolurilor se vor executa imediat după ce 
construcţia a depăşit nivelul terenului natural. 
În contexul celor prezentate se pune problema 

unei cunoaşteri mai aprofundate a diferenţelor de 
comportare la umezire, sub încărcări, a categoriilor de 
pământuri sensibile la umezire (loessuri şi pământuri 
loessoide), pentru ca, pe această bază, să se poată trece la 
o diferenţiere a măsurilor de protecţie a construcţiilor 
amplasate în diferite zone caracteristice de pământuri 
sensibile la umezire (loessuri şi pământuri loessoide). 

Este de subliniat faptul ca, în multe cazuri, 
loessurile şi pământurile loessoide diferă de la locaţie  la 
locaţie, existând diferenţe în ceea ce priveşte sensibilitatea 
sau grosimea stratului sensibil la umezire, care modifică 
substanţial condiţiile de fundare. 

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor 
existente fundate pe loessuri şi pământuri loessoide 
constituie, de asemenea, una dintre căile importante pentru 
obţinerea de elemente noi, cu privire la posibilităţile de 
reducere a costului construcţiilor şi de cunoaştere a 
diverselor măsuri de protecţie prevăzute de normele în 
vigoare. 

Din urmărirea sistematică a comportării în timp a 
construcţiilor se pot obţine date cu privire la structurile de 
rezistenţă optime, la cauzele curente ale degradărilor şi 
măsuri pentru înlăturarea lor în viitor, de asemenea şi 
aprecieri asupra gradului de risc ce trebuie acceptat la 
fundarea pe loessuri şi pământuri loessoide. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 1. Andrei, S., Manea, S  - Collapsing capacity of loess and 
loessial soil. Proceedings of International Conference on   
Engineering Problems of Regional Soil, Beijing, 1987 

2. NP 125 – 2010 - Normativ privind fundarea pe pământuri 
sensibile la umezire. 
 
De vorbă  
 

Dragi colege, dragi colegi, 
Întâi de toate doresc să vă transmit din nou, la început 

de an, cele mai sincere şi calde urări de sănătate, împliniri 
şi mulţumire în anul care tocmai a venit, să vă bucuraţi 
numai de lucruri şi veşti bune ! 

Apoi aş dori să mă scuz faţă de dragele mele colege 
pentru greşeala impardonabilă de a trimite urarea mea de 
An Nou numai bărbaţilor. Am luat automat lista membrilor 
din trimiterile domnului preşedinte de onoare Hann, fără a 
verifica componenţa ei, care din motive lesne de înţeles 
trimite anumite mesaje doar colegilor noştri, nu şi 
doamnelor. Ce mai, asta este ! Mă bazez pe înţelegerea 
doamnelor şi domnişoarelor şi promit că nu se va mai 
repeta această situaţie. 

Dragii şi dragele mele, începem, ca de fiecare dată, 
anul cu optimism şi aşa vom face acum, din nou. Pe 22-23 
Mai vom avea întâlnirea de primăvară a asociaţiei la Sibiu 
(unde nu avem niciun (o) membru (ă), dar sperăm să 
reuşim cu forţe proprii să organizăm ceva frumos. Trebuie 
să vă reamintesc că de această dată avem şi alegeri, aşa 
încât este nevoie să fim în număr suficient ca să îndeplinim 
regulile statutare şi să putem valida alegerile. Ne-am 
străduit să programăm din timp această şedinţă de la Sibiu 
ca să aveţi şi Dvs informaţia cu câteva luni mai devreme şi 
să-i puteţi face loc în calendarul priorităţilor. De altfel, în 
acest număr al buletinului veţi găsi şi un anunţ oficial 
pentru convocarea adunării generale în vederea noilor 
alegeri. 

Pentru declaraţiile pe care trebuie să le facem la 
Judecătoria unde este înregistrată asociaţia am discutat cu 
avocaţii pentru recunoaşterea alegerilor de către 
Judecătoria Sector 2. Va trebui să urmăm calea necesară 
pentru ca ulterior alegerilor, avocatul să poată depune 
actele necesare şi în felul acesta să intrăm în legalitate, să 
fim la zi cu declararea noului Consiliu Director. Am 
convenit cu avocatul să demarăm procedura conform 
cerinţelor acestei entităţi, cu anunţ de convocare către toţi 
membrii. Probabil că va fi nevoie de caziere fiscale (pentru 
membrii nou înscrişi la Sibiu sau pentru membrii nou aleşi 
în CD) dar vă vom informa ulterior. Va trebui să 
îndeplinim toate celelalte solicitări din lunga listă primită, 
inclusiv tabele de participare cu semnături. Important este 
să fim cu toţii, sau oricum, cât mai mulţi. 
Trebuie să vă mai mărturisesc că veniturile obţinute din 
cotizaţii nu mai acoperă marile noastre cheltuieli cu plata 
administratorului, a contabilului şi, mai nou, a avocatului, 
cu plăţile legate de elaborarea şi difuzarea buletinului 
informativ, etc, etc.  în lipsa unor sponsorizări datorate 
crizei economice care încă mai continuă. De aceea ne 
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gândisem să vă propunem mărirea cotizaţiei, dar 
deocamdată o să mai amânăm această opţiune. Şi aşa 
sunt destui codaşi la plata cotizaţiei din 2014 pe care o 
să-i regăsim în lista alăturată. Va trebui însă să stabilim 
taxa de participare la întâlniri cu mai multă atenţie. Data 
trecută am ieşit cu greu la liman cu toate că am avut 
norocul să beneficiem şi de câteva sponsorizări. Dar 
despre această problemă vom mai discuta în cadrul 
întâlnirii noastre. 

Date mai precise despre locaţie şi posibilităţi de 
cazare veţi primi în buletinul următor din martie-aprilie, 
când vor fi evident mai bine stabilite locul întâlnirii, 
programul, hoteluri recomandate, etc). 

Tot în cadrul şedinţei vom relua discuţia privind 
postarea on-line, pe site-ul CNCisC a Buletinului 
Informativ, în ipoteza că nu se va oferi nimeni să 
printeze în mai multe exemplare. Ştiu că sunt persoane 
care doresc să-l primească prin poştă, "fizic", dar în 
situaţia în care nu avem nici un alt sprijin, s-ar putea să 
ajungem la această variantă. 

În rest, ce să vă mai spun decât că vă doresc ca tot 
binele din lume să vă urmărească la fiecare pas pe care îl 
faceţi. 

Cu toată dragostea, 
Victor Popa 

 
ANUNŢ 

Membrii Comisiei Naţionale "Comportarea in situ a 
Construcţiilor" sunt convocaţi să participe pentru a-şi 
exercita dreptul de vot la Adunarea Generală CNCisC 
din data 23 mai 2015 la ora 1600 în Aula Universităţii 
"Lucian Blaga" din Sibiu, în vederea alegerii noului 
Consiliul Director care va exercita conducerea 
asociaţiei pentru o perioadă de doi ani (2015-2017). 

     
Consiliul Director 

 
Restanţieri cotizaţie 2013 
 
ing. Ababei Liliana, ec. Ababei Constantin, ing. Goicea 
Lucian, ing. Boca Gheorghe, ing. Doble George Daniel, 
ing. Meşter Claudia, ing. Ungureanu M. Cornel.  
 
Restanţieri cotizaţie 2014 
 
dr. ing. Barariu Aurel, ing. Boca Gheorghe, ing. Boţu 
Nicolae, ing. Brezuleanu Gheorghe, dr. ing. Cazacu 
Gabriela Brânduşa, 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, ing. 
Goicea Lucian Gheorghe, ing. Honcilă Gheorghe, ing. 
Ionescu Apolonia, ing. Kelemen Mihai Ionut, ing. Marcu 
Corneliu-Bogdan, ing. Meşter Claudia, ing. Pahonţu 
Constantin, ing. Paraipan Dan, ing. Partene D-tru Viorel, 
ing. Pecingine Mircea, ing. Pop Cincinatus Horaţiu, ing. 
Sărăroiu Marian, ing. Stamate Gheorghe, ing. Şteţiu Liviu-
Radu, ing. Teodoru Maria, ing. Ungureanu M. Cornel, 
conf. dr. ing. Ungureanu Valentin–Vasile, ing. Verescu 
Sergiu Alexandru, ing. Vlaiconi Augustin. 
 
Restanţieri persoane juridice 2014 
 

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala Râul Mare, 
Retezat; S.C. SIBAREX Focşani; S.C. GEOSTUD 
Bucureşti; S.C. CONSTRUCT Co Group Bucureşti; 
S.C.PROFESSIONAL CONSTRUCT Bucureşti.  
 

Cotizaţia de membru aferentă anilor 2013 şi 2014, se poate 
transmite prin bancă în Cont bancar: CEC Bank, filiala 
sector 2, Agenţia Pantelimon; Cod IBAN:  
RO83 CECE B210 37RO N035 5794 
 
        Felicităm aniversații lunilor februarie - martie,  
        urându-le sănătate și mult succes. La mulți ani !  
 

dr.ing. Beche D. Vasile  02 februarie 
ing. Krutsch Helmut   03 februarie 
ing. Paraipan Dan 05 februarie 
ing. Boca Gheorghe  06 februarie 
dr.ing. Constantinescu Horia 09 februarie 
dr.ing. Zarojanu Dan  09 februarie  
ing. Hodăjeu Gheorghe  17 februarie 
ing. Niculae Teodor                    18 februarie 
ing. Merfu Ilie   21 februarie 
ing. Moclinda Bucuţa Andra 22 februarie 
ing. Dabija Mihail Bogdan 24 februarie 
dr.ing. Nestor Aureliu  24 februarie 
ing. Marcu Corneliu Bogdan 24 februarie 
dr.ing. Cazan Oana Eugenia 28 februarie 
dr.ing. Macoveanu Dan 07 martie 
ing. Andreka Adrian-Dan 13 martie 
ing. Afloare Maricica  15 martie 
ing. Mărculescu Florin  15 martie 
sing. Menyei Beno-Iosif              16 martie 
ing. Gogoncea Costică  17 martie 
ec. Ababei Constantin  19 martie 
ing. Verescu Sergiu  20 martie 
ing. Rădulescu Cristian  26 martie 
ing. Baeră Cornelia 27 martie 
ing. Tudor Alexandru  30 martie 

            ing. Cristescu Adrian  31 martie
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S.C. LESCACI COM S.R.L.  
Str. Victoriei nr. 3/C 

cod 445200, NEGREŞTI OAŞ 
jud. Satu Mare 

Tel: 0745.397.778; 0361.884.915 
lescacicom@gmail.com 

 

 

CNCisC- Comisia Naţională Comportarea 
in situ a Construcţiilor 
Şos. Pantelimon nr. 266 

cod 021652 BUCUREŞTI 
Tel: 0723.319.708 

e-mail: cncisc@gmail.com   www.cncisc.com
C.B: CEC Bank , fil. sect.2, Ag. Pantelimon 

Cod IBAN: RO83CECEB21037RON0355794

 

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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