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IMPORTANŢA COMPORTĂRII IN SITU A 

CONSTRUCŢIILOR 
 

 

Urmărirea comportării in situ a construcţiilor este 

activitatea practică de cunoaştere permanentă a 

performanţelor şi calităţilor acestora cu  scopul de a 

preveni  degradarea şi producerea eventualelor 

accidente prin intervenţii de ȋntreţinere și reparaţii 

efectuate la  timp. 
 

Urmărirea comportării in situ a construcţiilor se 

poate face permanent în mod continuu sau 

discontinuu. 

Urmărirea continuă presupune instalarea unor 

dispozitive sau aparate  menite să ţină continuu sub 

supraveghere construcţia și/sau să înregistreze  

rezultatul măsurătorilor efectuate. 

Urmărirea discontinuă  presupune efectuarea de 

controale sau inspecţii periodice. 
  

Conform reglementărilor în vigoare urmărirea 

comportării în timp a construcţiilor se diferenţiază 

astfel: 

Urmărirea curentă, care se realizează pe toată 

durata de execuţie şi exploatare a construcţiilor, 

urmărire realizată cu mijloace simple, având drept 

scop prevenirea degradărilor şi a accidentelor. 

Urmărirea specială, realizată cu aparatură și 

mijloace tehnice sofisticate, având drept scop ţinerea 

sub observatie, examinare şi investigare  a stării 

tehnice a construcţiilor, care împreună cu activitatea 

de întreținere a construcţiilor  are scopul de a 

menține aptitudinea de exploatare normală pe toată 

durata de existenţă a acestora. 
 

Conform MP 031-2003 ”Metodologie privind  

programul de urmărire în timp a comportării 

construcţiilor  din punct de vedere al cerinţelor 

funcţionale” urmărirea  comportării în timp a 

construcţiilor se detaliază astfel: 

- Urmărirea în timp a comportării construcţiilor 

pe criteriul duratei de viaţă – această metodă 

stabileşte perioade precise de vizitare şi control 

ale stării construcţiei; 
 

- Urmărirea în timp a comportării construcţiilor 

pe criteriul cerinţelor de calitate a spaţiului, în 

funcţie de destinaţia construcţiei şi de cerinţele 

de confort şi siguranţă ale utilizatorilor, prin 

care se impune menţinerea nivelelor de 

performanţă stabilite prin proiect sau prin 

expertize; 
 

- Urmărirea în timp a comportării construcţiilor 

pe criteriul performanţelor elementelor 

materiale -  ţine cont de calitatea funcţională a 

spaţiului interior, care este determinată de  

performanţele elementelor materiale, care 

separă spaţiul de mediul înconjurător; 
 

- Urmărirea în timp a comportării construcţiilor 

pe criteriul agenţilor agresivi, care acţionează 

asupra diferitelor elemente, ţinȃnd cont de 

solicitările la care sunt expuse construcţiile în 

timpul exploatării (solicitări mecanice, 

termice, agenţi agresivi) şi de efectele pe care 

aceste solicitări le au asupra elementelor 

construcţiilor. 
 

Urmărirea comportării construcţiilor în timp se 

realizează prin observare directă şi prin 

măsurători.  
 

Fenomenele şi mărimile ce pot face obiectul 

observării şi măsurătorilor  sunt: 

-caracteristici ale mediului ambiant: compoziţie 

chimică, proprietăţi mecanice statice (masă, 

presiune, greutate), proprietăţi mecanice dinamice 

(direcţie şi sens de mișcare, intensitate, viteză, 

acceleraţie, deplasare, periodicitate, etc), alte 

proprietăţi fizice (temperatură, umiditate, zgomot, 

radioactivitate, electromagnetism), însorirea, 

activitatea biotipurilor ş.a.; 

-caracteristici ale construcţiei: formă, materiale, 

alcătuire constructivă, proprietăţi fizice (rezistenţă, 

modul de elasticitate, temperatură, umiditate), 

proprietăţi chimice (compoziţie, reactivitate); 

-caracteristici de interacţiune: deplasări şi 

deformaţii, reacţii chimice, fisurare, coroziune, 

eroziune, etc. 
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Modul de realizare şi frecvența urmăririi comportării 

în timp se detaliază în programul de urmărire în 

timp a comportării construcţiilor.  
 

Responsabilitatea privind elaborarea programului de 

urmărire în timp a comportării construcţiilor  o 

deține proiectantul construcţiei. Responsabilitatea 

privind organizarea și desfășurarea activităţii de 

urmărire în timp a comportării construcţiior revine 

proprietarului construcţiei. 
 

Programul de urmărire în timp poate fi elaborat ȋn 

funcție de aspectele urmărite predominant de către 

proiectant, de comun acord cu beneficiarul, pe 

diverse criterii: 

- Durata de viaţă a elementelor, 

subansamblelor sau a ansamblelor, conform cu 

documentaţia  tehnică a acestora; 

- Cerinţe de calitate ale spaţiului, urmărind 

parametrii specifici caracteristicilor spaţiilor 

interioare, stabilite prin proiect; 

- Performanţele elementelor, ansamblelor şi a 

subansamblelor;  

- Agenţii agresivi care  acţionează asupra 

mediului sau materilalelor şi alcătuirilor componente 

ale construcţiei. 
 

Programul de urmărire în timp a construcţiei este 

introdus la Capitolul D al Cărţii Tehnice a 

Construcţiei, specificȃndu-se intervalele de control 

şi de intervenţie  pentru repararea / remedierea / 

înlocuirea unor materiale sau produse de construcţii. 
 

În cazul construcţiilor la care Cartea Tehnică a fost 

deteriorată / distrusă / nu a fost elaborată,  pe baza 

unor expertize tehnice, se elaborează programul de 

urmărire în timp, în funcţie de nivelele rezultate din 

expertiza tehnică şi reglementările tehnice în 

vigoare. 
 

Recepţionarea lucrărilor efectuate în timpul 

exploatării (reparaţii capitale, modificări, 

modernizări, extinderi, etc) se va face în 

conformitate cu prevederile normativelor  de 

specialitate în vigoare, inclusiv ale celor pentru 

proiectarea şi executatea instalaţiilor, precum şi a 

regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora,  aprobat prin HG nr. 

273/1994. 

După recepţie, toate lucrările de reparaţii se vor 

consemna - conform reglementărilor în vigoare -  în 

Cartea Tehnică a Construcţiei. 
  
Importanţa urmăririi în timp a construcţiilor 
 

Urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în 

timp şi postutilizarea construcţiilor sunt componente 

ale sistemului calității în construcţii. Toate aceste 

lucruri se realizează prin grija investitorului. 
 

Urmărirea comportării se aplică tuturor 

construcţiilor din România, indiferent de categorie, 

clasa de importantă sau forma de proprietate, şi se 

desfaşoară pe toată durata de existenţă a construcţiei.                           

Această regulă nu se aplică locuinţelor cu parter, 

parter plus etaj şi anexelor gospodăreşti din mediul 

rural şi din satele ce aparţin de oraşe. 
 

Asigurarea unei supravegheri competente a 

construcţiilor existente aflate în exploatare este 

necesară  pentru a se preveni apariţia degradărilor 

și/sau producerea unor eventuale accidente grave. 

De asemenea, activitatea de mentenanţă este  

avantajoasă din punct de vedere economic,  mai ales 

dacă proprietarul / beneficiarul  omite această 

activitate, ceea ce ar conduce la agravarea situaţiei 

construcţiei şi la intervenţii ulterioare de reabilitare / 

consolidare mult mai costisitoare. 
  

Ȋn  concluzie, beneficiile urmăririi comportării în 

timp a construcţiilor pot fi rezumate astfel:  

- siguranţa construcţiei  pentru utilizatorii 

acesteia; 

- menţinerea calităţii construcţiei și a 

performanţelor de funcţionalitate normală; 

- prevenirea unor eventuale accidente şi  a 

daunelor asociate construcţiei; 

- obţinerea de informaţii pentru imbunătăţirea 

construcţiei. 
 

                      ing. Elisabeta-Elena Vrânceanu  

                               Secretar CNCisC 

 
 

IMPORTANȚA CONCEPŢIEI PENTRU 

SUCCESUL REALIZĂRII INVESTIȚIILOR 

 
dr. ing. Victor POPA 

 preşedinte CNCisC, 

Membru al Comitetului Executiv IABMAS, 

 Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România 

 

 

1. INTRODUCERE 

Se ştie că orice investiţie, inclusiv de pod, se 

realizează pe baza unui proiect, care cuprinde trei 

etape principale şi anume: concepţia soluţiei, calculul 

structurii de rezistenţă şi elaborarea propriu-zisă a 

proiectului. Costul investiţiei depinde în cea mai mare 

măsură de soluţia adoptată pentru realizarea ei, adică 

de conceperea lucrării într-o variantă optimă, aleasă 

dintr-o multitudine de posibilităţi. De aceea, se poate 

spune apriori că etapa de concepţie a unei lucrări este 

cea mai importantă în procesul de realizare a acesteia. 

De soluţia concepută şi adoptată pentru 

realizarea unei investiţii depinde deci în mod hotărâtor 

satisfacerea optimă a indicatorilor tehnico-economici 
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dar şi performanţele de exploatare. În cele ce urmează 

vor fi prezentate câteva lucrări la care s-au conceput şi 

s-au putut aplica soluţii deosebit de favorabile din 

punct de vedere tehnico-economic. 

 

2. EXEMPLE DE LUCRĂRI DE PODURI 

EFICIENTIZATE PRIN CONCEPŢIE 
 

2.1 Podul suspendat Gogoşu 
 

Execuţia Sistemului Hidroenergetic şi de 

Navigaţie "Porţile de Fier II" impunea o legătură 

rutieră rapidă între malul stâng şi cel drept al braţului 

Gogoşu, în zona de confluenţă aval cu braţul Dunărea, 

unde se afla în construcţie barajul principal şi centrala 

hidroelectrică din cadrul SHEN PF II (Fig.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 - Plan amplasament pod Gogoşu 
 

Albia fluviului în zona traversării are o lăţime de 

cca. 400 m. Pentru realizarea podului care urma să 

traverseze această albie, beneficiarul a solicitat să fie 

folosite cele patru cabluri cu diametrul de 60 mm tip 

"locked coil ropes" (cabluri închise), rămase de la 

execuţia SHEN PF I.  

Ţinându-se cont de aceste cabluri din dotarea 

beneficiarului, s-a întocmit un proiect de pod 

suspendat cu trei deschideri de 95 m + 170 m + 95 m 

şi respectiv o lungime totală a suprastructurii de 360 

m (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2 - Podul suspendat Gogoşu în soluţia iniţială. 

Dispoziţie generală 
 

Suprastructura era prevăzută a se realiza dintr-

un tablier metalic cu placă ortotropă iar infrastructura, 

constituită din cei doi piloni şi cele două culei, urma 

să fie fundată indirect pe piloţi foraţi de diametru 

mare. Pentru execuţia piloţilor foraţi din fundaţiile 

pilonilor amplasaţi în albia minoră a fluviului, urma să 

se folosească o platformă plutitoare "de Long", din 

import, deosebit de costisitoare. Costul total al lucrării 

se ridica la cca. 15 mil dolari. Beneficiarul nu a fost de 

acord cu această sumă şi execuţia lucrării a fost 

sistată. 

S-au încercat diverse alte soluţii provizorii de 

legătură între cele două maluri (pod plutitor, bararea 

braţului Gogoşu cu dig de anrocamente), dar s-au 

dovedit ineficiente. 

În final, după cca. 2 ani s-a propus o soluţie 

îmbunătăţită de pod suspendat cu trei deschideri de 60 

m + 240 m + 60 m, având suprastructura cu alcătuire 

hibridă (tablier din beton precomprimat, mai greu în 

deschiderile laterale şi tablier metalic casetat cu placă 

ortotropă , mai uşor, în deschiderea centrală (Fig. 3).  
 

 

Fig. 3 - Podul suspendat Gogoşu în soluţia finală 

Dispoziţie generală 
 

Prin această soluţie costul investiţiei s-a 

diminuat la cca. 10 mil.$, astfel încât beneficiarul a 

aprobat execuţia lucrării, care a fost finalizată şi dată 

în exploatare în noiembrie 2003, în urma testării cu 

succes a comportării "in situ". Aspectul lucrării 

executate este prezentat în Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 - Podul suspendat Gogoşu. Vedere generală 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5 - Podul suspendat Gogoşu. Vedere de pe rigla 

pilonului mal drept 
 

Reducerea valorii de investiţie a fost posibilă în 

primul rând prin apropierea pilonilor de maluri, astfel 

încât fundaţiile au fost executate de pe umpluturi de 

pământ şi nu de pe platformă plutitoare, în al doilea 

rând prin economisirea substanţială a consumului de 

confecţii metalice şi în al treilea rând prin adoptarea 

unor tehnologii de execuţie deosebit de eficiente. 
 

2.2 Podul peste râul Olt la Stoeneşti 
 

Construcţia sistemului hidroenergetic pe râul 

Olt şi intenţia de navigabilizare a acestuia a impus şi 

reconstrucţia unor poduri cum ar fi de exemplu cel de 

la Stoeneşti, care să asigure un gabarit de navigaţie de 

7 m înălţime pe 2 şenale de câte 56 m lăţime. 
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În scopul reconstrucţiei a fost propus un pod 

nou de 550 m lungime amplasat la 100 m amonte de 

podul existent. Podul existent trebuia demontat şi 

demolat. Noua investiţie ar fi avut o valoare foarte 

ridicată. Având în vedere că suprastructura fusese 

înlocuită cu doar 10 ani înainte, în final a fost aplicată 

o nouă soluţie, prin extinderea podului în scopul 

realizării celor 2 şenale de navigaţie care urmau să 

asigure gabaritul de navigaţie şi ridicarea 

suprastructurii existente la un nivel corespunzător. 

Suprastructura existentă, constând dintr-un tablier 

mixt cu conlucrare simplu rezemat cu o lungime de 

20,66 m şi un tablier mixt cu conlucrare continuu pe 6 

deschideri de câte 40,10 m fiecare, a fost ridicată cu 

1,08 m la un capăt şi cu 8,39 m la celălalt. Podul astfel 

ridicat a fost prelungit spre malul stâng cu un tablier 

mixt cu conlucrare, continuu pe trei deschideri de câte 

60 m fiecare (Fig. 6). 

Folosirea acestei soluţii a redus costul investiţiei 

la aproape jumătate din cel al lucrării propuse iniţial. 

 

 
 

Fig. 6 - Pod peste râul Olt la Stoeneşti. Dispoziţie 

generală 
 

Pentru execuţia cu succes a podului a fost 

necesară rezolvarea a trei probleme importante: 

- evitarea fisurării plăcii de beton în timpul 

ridicării suprastructurii; 

- asigurarea aceleiaşi înălţimi de construcţie a 

suprastructurii noi cu cea veche, deşi noile 

deschideri trebuiau să fie cu 50 % mai mari; 

- consolidarea fundaţiilor existente conform 

noilor condiţii de exploatare. 
 

Realizarea noului tablier de pod cu aceeaşi 

înălţime a suprastructurii ca şi a celui existent a fost 

posibilă cu condiţia respectării următoarelor măsuri: 

- folosirea unui oţel de calitate ridicată; 

- precomprimarea dalei din beton armat a 

structurii prin două căi: atât prin cabluri, cât şi 

prin coborârea reazemelor intermediare; 

- folosirea unei metode speciale de montare, care 

permite o repartiţie mai bună a solicitărilor; 

- folosirea unor conectori eficienţi, care să 

realizeze îmbunătăţirea interacţiunii dintre 

grinzile metalice şi placa din beton. 
 

Folosirea tablierelor mixte cu conlucrare la 

construcţia structurilor continue de poduri poate fi cea 

mai eficientă soluţie, dacă sunt luate câteva măsuri 

precum: 

- folosirea de pile temporare la montarea 

grinzilor metalice şi execuţia plăcii de beton, 

acolo unde este posibil; 

- precomprimarea plăcii de beton a tablierului, 

mai ales prin coborârea reazemelor 

intermediare, sau atât prin coborârea tablierului 

cât şi prin precomprimarea plăcii; 

- folosirea eficientă a conectorilor. 
 

Aplicarea acestei soluţii la podul de şosea de pe 

râul Olt la Stoeneşti a condus la avantaje economice 

prin:  

- folosirea infrastructurii existente şi implicit 

evitarea demolării; 

- reducerea cantităţilor de materiale (beton şi 

metal); 

- reducerea costurilor de construcţie şi a 

perioadei de execuţie. 

-  

 
 

Fig. 7 - Podul peste râul Olt la Stoeneşti.  

Vedere generală 

2.3 Podul peste râul Argeş la Adunaţii 

Copăceni 
 

Amenajarea pentru navigaţie a râului Argeş a 

impus, de asemenea, reconstrucţia podului de la 

Adunaţii Copăceni pe DN5. 

Iniţial a fost propus un pod nou de 250 m 

lungime, care trebuia construit cu 20 m amonte de cel 

existent. Având în vedere că suprastructura acestuia 

fusese refăcută cu doar 8 ani înainte, pe vechea 

infrastructură, în final a fost aplicată o soluţie 

novatoare prin mutarea suprastructurii existente pe o 

nouă infrastructură şi extinderea podului cu încă 2 

deschideri de câte 27 m lungime fiecare (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8 - Podul peste râul Argeş la Adunaţii Copăceni. 

Dispoziţie generală 
 

Nu s-a folosit amplasamentul existent deoarece 

podul nou trebuia ridicat cu 8 m pentru a asigura 

înălţimea necesară pentru gabaritul de navigaţie, iar 

infrastructura veche executată în anul 1931 nu era 

capabilă să preia noile sarcini. 

Mutarea tablierului mixt cu conlucrare continuu 

pe trei deschideri, având lungimea totală de 171 m şi 

masa totală 3600 t, prin lansare pe o distanţă de 20 m 

navigable space

5 527.00

15.00 225.30
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new bridge existing bridge

navigable space

57.50

5.00
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şi ridicare cu 8 m pentru a asigura gabaritul de 

navigaţie necesar, a fost în cele din urmă un succes la 

momentul acela, în domeniul construcţiei de poduri. 
 

Aplicarea soluţiei descrise a prezentat unele 

avantaje dintre care se pot menţiona: 

- reducerea costului cu cca. 50 %; 

- reducerea cantităţilor de material de construcţie  

şi implicit a volumului de lucrări; 

- reducerea timpului de execuţie cu 1 an. 
 

Aspectul podului peste râul Argeş la Adunaţii 

Copăceni este prezentat în Fig. 9. 

 

 
 

Fig. 9 - Podul peste râul Argeş la Adunaţii Copăceni. 

Vedere generală 
 

2.4 Pasajul hobanat Bărcăneşti 
 

Realizarea tronsonului Bucureşti – Ploieşti al 

autostrăzii A3 Bucureşti – Braşov a necesitat execuţia 

unui pasaj hobanat peste DN 1 la Bărcăneşti. Proiectul 

iniţial al acestei lucrări consta într-un pasaj cu 8 

deschideri de câte 40,00 m lungime fiecare şi o 

amenajare de sens giratoriu pentru acces din DN 1 la 

autostradă, amplasată sub pasaj la intersecţia dintre 

cele două căi. 

Suprastructura pasajului era constituită din 8 

tabliere independente alcătuite din grinzi prefabricate 

precomprimate simplu rezemate cu lungimea de 40,00 

m. Infrastructura pasajului consta din cele două culei 

duble de la capete şi 7 pile duble intermediare. Toate 

elementele de infrastructură erau prevăzute a fi 

fundate indirect pe piloţi foraţi cu diametrul de 1,08 

m. Pila centrală a pasajului era amplasată în mijlocul 

sensului giratoriu amenajat dedesubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10  - Pasajul hobanat Bărcăneşti.   

Dispoziţie generală. Vedere plană 
 

Pe parcursul execuţiei pasajului, beneficiarul a 

dispus mutarea amplasamentului acceselor la 

autostradă în altă zonă şi s-a renunţat astfel la 

amenajarea sensului giratoriu de sub pasaj. În această 

situaţie nu mai era facilă amplasarea unei pile în zona 

intersecţiei. Însăşi menţinerea soluţiei pasajului nu 

mai era posibilă chiar dacă s-ar fi încercat o translaţie 

a infrastructurii în lungul traseului autostrăzii, 

deoarece oblicitatea mare dintre cele două căi 

impunea ca deschiderea necesară pentru traversarea 

DN 1 să depăşească cu mult valoarea deschiderilor 

proiectate (Fig. 10). 

Soluţia nouă care s-a adoptat la acest pasaj 

trebuia să respecte linia roşie iniţială a căii şi implicit 

înălţimea de construcţie a suprastructurii, pentru a 

asigura gabaritul de liberă trecere sub pasaj şi pentru a 

se utiliza pe cât posibil piloţii foraţi deja executaţi. 

Pentru respectarea acestor deziderate s-a adoptat 

o soluţie inovativă de pasaj hobanat cu structură 

hibridă, cunoscut în literatura de specialitate sub 

denumirea de "extradosed structure". 

Pasajul peste DN 1 de la Bărcăneşti are o 

structură hobanată cu 3 deschideri de 40,50 m + 80,00 

m + 40,50 m = 161,00 m (Fig. 11). 
 

Fig. 11 - Pasajul hobanat Bărcăneşti.  

Dispoziţie generală. Elevaţie 
 

Soluţia adoptată pentru realizarea pasajului 

peste DN 1 la Bărcăneşti, judeţul Prahova este o 

soluţie inovatoare, care se aplică de mai puţin de un 

deceniu pe plan internaţional.  

Avantajul esenţial al acestei soluţii este acela că 

permite realizarea unor piloni de înălţime redusă şi 

implicit o reducere substanţială a lungimii hobanelor, 

cu rezultate notabile în ceea ce priveşte eficienţa 

tehnică şi economică. 

Tot pentru un plus de eficienţă economică s-a 

aplicat acestei construcţii o alcătuire hibridă, care a 

permis reducerea lungimii pasajului, reducerea 

consumului de oţel şi implicit reducerea costului. 

Totodată, asemenea structuri au şi un aspect estetic 

deosebit, ceea ce face ca acest pasaj hobanat să 

constituie o lucrare de referinţă în domeniu (Fig. 12 şi 

Fig. 13). 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. 12 - Pasajul 

hobanat Bărcăneşti. 

Vedere generală. 

 

Fig.13 - Pasajul 

hobanat Bărcăneşti. 

Vedere de pe cale. 
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3. CONCLUZII 
 

Prin cele câteva exemple prezentate s-a încercat 

să se demonstreze prin date concrete cât de importantă 

este concepţia soluţiei în procesul de realizare a unei 

investiţii. Astfel, printr-o concepţie bună se pot obţine 

avantaje tehnico-economice notabile, cum ar fi 

reducerea timpului de execuţie şi a costului, precum şi 

îmbunătăţirea parametrilor funcţionali, rezistenţa, 

durabilitatea, aspectul estetic, etc. 

Pentru găsirea unei soluţii optime, proiectantul 

trebuie să aibă cunoştinţe temeinice la toate 

disciplinele care concură în desfăşurarea activităţii de 

proiectare şi anume: cunoştinţe topografice şi 

geotehnice, hidrologice şi hidrotehnice, mecanica 

construcţiilor şi materiale de construcţie, tehnologia 

de montare, noţiuni de estetica, etc, etc. 

 

DE VORBĂ ... 

Dragi colege, dragi colegi, 
 

Nici nu ştiu cum să încep această rubrică: să ne 

lamentăm că după 10 zile de la expirarea termenului 

pentru primirea rezumatelor şi a formularelor de 

înregistrare la conferinţă nu avem decât 10 prezentări 

(mult prea puţine pentru întocmirea unui volum), 

dintre care două sunt din partea partenerilor de 

organizare de la Universitatea de Arhitectură, sau să 

felicităm pe aceşti colegi activi ai asociaţiei noastre 

(mă refer la dr. ing. Alexandru Damian, dr. ing. C.S. I 

Ioan Pepenar, conf. dr. ing. Aurel Sărăcin, dr. ing. 

Aurel Barariu cu două referate,  care şi-au trimis cele 

două documente imediat după anunţarea detaliilor de 

înregistrare pentru conferinţă. 

Suntem o asociaţie profesională, ai cărei 

membrii se ridică peste un anumit nivel, numai şi 

pentru faptul că doresc să-şi îmbogăţească 

cunoştinţele prin participarea la schimburi de idei şi 

de experienţe în activităţi specifice domeniului nostru 

ingineresc. Cred că timiditatea, mai mult decât lipsa 

de timp, îi impiedică pe unii colegi să fie mai activi şi 

să-şi împărtăşească propriile idei. Timiditatea nu poate 

fi depăşită decât prin îndrăzneală. Mai greu este 

începutul, fiindcă apoi, încet-încet, se formează o 

rutină care te ajută să depăşeşti timiditatea şi să capeţi 

experienţa de a te exprima din ce în ce mai uşor şi mai 

bine. 

Am lăsat “uşa” deschisă pentru înscriere şi 

sperăm să mai primim ceva rezumate, cu condiţia ca 

lucrarea în extenso să respecte termenul din program. 

Suntem de acord chiar să primim direct lucrarea în 

extenso cu condiţia să se încadreze în termen şi să fie 

redactată în conformitate cu ghidul deja transmis. 

Până la urmă le vom primi şi dacă nu sunt redactate 

conform ghidului, dacă vom constata că exprimă idei 

interesante demne de a fi publicate. Poate că cei care 

au mai scris articole, găsesc pe acolo prin “sertare” 

ceva care merită să fie publicat. Noi avem răbdarea 

necesară de a aştepta. 

După acest început oarecum “dojenitor”, să vă 

dau şi câteva date mai concrete despre întâlnirea 

noastră. După cum deja ştiţi, locul desfăşurării 

conferinţei este la hotel ALEXANDROS din B-dul 

Libertăţii nr.153, Buşteni, jud. Prahova în zilele de 12 

și 13 octombrie a.c. 

La hotel se poate ajunge foarte uşor cu maşina 

sau pe jos de la gara Bușteni (400 m). Acesta este 

localizat pe şoseaua DN1 (Bulevardul Libertăţii), pe 

partea stângă mergând în sensul spre Predeal, cam în 

dreptul gării, care este pe partea opusă a drumului. În 

prezentul buletin este printată şi o mică hartă scoasă 

de pe internet cu zona hotelului şi a gării. Programul 

general de desfăşurare a activităţilor este următorul: 
 

Vineri 12 octombrie:  

- 8.30 - 9.00 Înregistrarea participanţilor; 

- 9.00 - 9.30 Deschiderea lucrărilor conferinţei; 

- 9.30 - 12.00 Sesiunea I-a de prezentări; 

- 12.00 - 14.00 Pauza pentru masa de prânz; 

- 14.00 - 16.00 Sesiunea a II-a de prezentări; 

- 16.00 - 16.30 Pauza de cafea; 

- 16.30 - 18.00 Sesiunea a III-a de prezentări 

(sponsori) şi închiderea lucrărilor conferinţei; 

- 18.00 - 19.00 Şedinţa comisiei; 

- 19.00 - 20.00 Timp liber; 

- 20.00 - 24.00 Masa festivă 

Sâmbătă 13 0ctombrie:  

- 9.00 - 13.00 Vizita tehnică; 

- 13.00 - 14.00 Masa de prânz; 

Toate activităţile din prima zi se vor desfăşura la 

Hotel ALEXANDROS, de aceea este recomandat să 

vă cazaţi la acesta. Avem următoarele posibilităţi de 

cazare: 
 

Cameră la etajul 1 și 2:  

- dublă standard: 190 lei 

- single standard: 150 lei 
 

Cameră la etajul 3:  

- dublă junior: 170 lei 
 

Cameră cu 3 paturi la etajul 4:  

- în regim triplu: 230 lei 

- în regim dublu:170 lei 

Prețul camerei include micul dejun. Pentru 

înregistrarea la hotel vă recomandăm tel: 

0729.800.729 sau tel: 0244.320.138, persoana de 

contact d-na Monica Spătaru, căreia îi comunicaţi că 

sunteţi din partea CNCisC, pentru a obţine un discount 

de grup.  

Vizita tehnică de sâmbătă va cuprinde următoarele 

obiective: Castelul Cantacuzino din Buşteni; 

Mânăstirea Caraiman din Buşteni; Centrala 

hidroelectrică din Sinaia. 



 CisC         Comportarea in situ a construcţiilor 

Nr.4, 2018   Anul XXII                                                                                                                                                                  7 

 

Taxa de participare la eveniment este de 250 lei 

atât pentru participanţii la conferinţă şi cât şi pentru 

persoane acompaniatoare. Taxa va acoperi o parte din 

următoarele cheltuieli: mesele de prânz din 12 şi 13 

octombrie; masa festivă; pauza de cafea; transportul la 

obiectivele vizitate din ziua de 13 octombrie, mapa 

conferinţei care include și volumul de prezentări 

pentru participanţi. Eventualele taxe de acces la 

obiectivele vizitate se vor achita individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugăm insistent ca persoanele care participă la 

eveniment să se înscrie completând formularul de 

înregistrare, inclusiv cu numele persoanelor 

acompaniatoare, pentru a se putea face ecusoanele 

respective. 

Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate şi vă 

aştept cu drag la întȃlnirea de toamnă din acest an. 
 

Cu toată dragostea, 

Preşedinte 

Dr.ing.Victor Popa         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restanţieri 2015, 2016  

ing. Baera Cornelia, ing. Delu Ştefan, ing. Doble 

George, ing. Ducă Marian, ing. Marcu Corneliu Bogdan, 

ing. Pecingine Mircea, ing. Sărăroiu Marian, ing. Vultur 

Floarea. 

     Termenul limită de achitare a cotizaţiei pentru anii 

2015 şi 2016 este 31 decembrie 2018.  
 

Restanţieri 2016 şi 2017 
ing. Botez Ioan, dr. ing. Gherman Oana Eugenia, sing. 

Menyei Iosif. 

S.C. AXA INT”L CONSTRUCT S.R.L.  

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. 
 

Restanţieri 2017 

ing. Afloare Maricica, dr.ing. Bîtcă Daniel, ing. Boca 

Gheorghe, ing. Enciu Adrian, dr. ing. Floruţ Sorin-

Codruţ, dr. ing. Macoveanu Dan, ing. Nedelcu Liontin, 

ing. Nagy Nandor, ing. Olteanu Andrei Constantin, ing.  

Pleşcan Costel, ing. Popescu Mircea, ing. Steţiu Liviu-

Radu, dr. ing. Szilagyi Henriette, ing. Szel Alexandru, 

ing. Tomşa Cristina, ing. Urs Cristian,  ing. Varabiev 

Lucian. 
 

Membrii CNCisC care vor participa la adunarea 

generală de toamnă, pot să îşi achite cotizaţia cu această 

ocazie. Cei care nu pot fi prezenţi, sunt rugaţi să trimită 

cotizaţia prin:  

 

CEC Bank Fil. Sector 2, Ag. Pantelimon, în cont  

IBAN RO83 CECE B210 37RO NO35 5794  

 

Valoarea cotizaţiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei pensionari;  

600 lei pers. juridice. 
 

Felicităm aniversații lunilor august - septembrie, 

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

 
dr. ing. Kober Marina   03 august  

dr. ing. Barariu Aurel   07 august  

ing. Doble George-Daniel  08 august  

ing. Poienariu Gheorghe   12 august  

ing. Sterie Gheorghe   13 august 

dr. ing. Szilagyi Henriette  18 august 

ing. Conţiu Mircea   26 august 

ing. Ababei Liliana   27 august  

ing. Lalu Adriana   27 august  

ing. Rădulescu Sorin   30 august  

ing. Nagy Nandor   31 august 

ing. Peter Alexandru-Adalbert               01 septembrie  

ing. Silvaş Ion    03 septembrie  

ing. Csillag Ion Zoltan   09 septembrie 

ing. Szel Alexandru   09 septembrie  

ing. Enciu Adrian   14 septembrie  

ing. Toth Helga    16 septembrie  

ing. Andreka Ioana   19 septembrie 

ing. Vrânceanu Elisabeta Elena  20 septembrie  

ing. Botez Ioan    22 septembrie  

ing. Necşulescu Diana   26 septembrie 

ing. Farcaş Sebastian  Irimie  26 septembrie 

ing. Olteanu Andrei Constantin  27 septembrie 

dr. ing. Dragomir Claudiu Sorin  29 septembrie 
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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 

 

 

 

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 

CEC Bank, fil. sect.2, Ag. Pantelimon 

Cod IBAN: 

RO83CECEB21037RON0355794 

 

 

SIKA ROMANIA S.R.L. 

Str. Izvor nr. 92-96, Clădirea FORUM III, 

Etaj 7, Sector 5 -  Bucureşti 

 Tel: +40 21 3173338 

Tel: +40 726 746386 

Fax: +40 21 3173345 

mihai.lucian@ro.sika.com 

 

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

Str. Lacul Zănoaga nr. 35 

cod 062299 BUCUREŞTI  

Tel: 0724399041; Fax: 0318168176 

daneeatryf@yahoo.com 

 

Fundaţia  

"dr. ing. Hann Felician Eduard 

Ioan" 
B-dul Ferdinand I nr. 178, Sector 2 

cod 021398, BUCUREŞTI 

Tel: 0751.403.074. 

fundatiahann2014@gmail.com 
 

 

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

Str. Olăneşti nr.4, sector 6 

060401- BUCUREŞTI  

Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925 

gploesteanu@technovolt.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 

 

 

SIXENSE Soldata  

Str. Hagi Ghiţă 21A-23, Sector 1 

cod 011501 - BUCUREŞTI 

Tel: 0758. 015. 833 

mariana.garstea@sixense-group. com 

www.sixense-group.com/en/ 

 

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Stirbei Voda nr. 95 

bl. 25B, sc. A, ap. 13 

010118 - Bucureşti, România 

Tel. / Fax: +40-21-637 35 45 

Email: solaron@solaron.ro 

Web: www.solaron.ro 

 

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. 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 

 

 

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 

 

 

LABORATORUL DE CONSTRUCŢII 

BUCUREŞTI S.A. 

B-dul ENERGETICIENILOR Nr. 9 -11, 

sector 3 cod: 032091 BUCUREŞTI 

Fax :021/ 346.79 85; Tel: 021/346 16.05  

office@lcb.ro, www.lcb.ro  

andrei.sachelarescu@lcb.ro 

 
 

  Redactor responsabil: dr. ing. Victor Popa: victor_popa1942@yahoo.com 

  Redactor tehnic: Cherciu Georgeta: georgeta_cherciu@yahoo.com 
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