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EDITORIAL 

 

CONSECINŢELE EXPLOZIEI 

TEHNOLOGICE 

 
dr. ing. Victor Popa 

membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România, Preşedinte CNCisC 

 

 

Oamenii au fost permanent într-o continuă 

căutare de noi tehnologii menite să le uşureze 

munca şi în consecinţă viaţa. S-au făcut descoperiri 

importante în domeniul transporturilor şi în special 

al aviaţiei şi chiar al cuceririi spaţiului cosmic, al 

automobilelor, în domeniile farmaceutice şi 

medicale, în domeniile chimic şi al exploatării 

carburanţilor, în domeniile economice. 

Dar cel mai exploziv progres se pare că a 

avut loc în domeniul comunicaţiilor de toate 

felurile, care au permis legături rapide în toate 

punctele de pe glob şi chiar în spaţiu. Totodată, 

mintea omenească a creat programe de colectare şi 

răspândire rapidă a tuturor cunoştinţelor acumulate 

oriunde şi oricând. 

În felul acesta, viaţa oamenilor s-a schimbat 

radical: transporturile nu mai sunt o problemă 

pentru relaţiile dintre oameni, indiferent de 

distanţele dintre ei, şi au devenit mai sigure: 

speranţa de viaţă a crescut; confortul locuinţelor a 

crescut; productivitatea muncii a crescut şi 

eforturile depuse s-au diminuat; căile cunoaşterii s-

au amplificat; comunicaţia dintre oameni a devenit 

deosebit de facilă. Pe scurt, calitatea vieţii a crescut 

foarte mult. 

Din păcate, nu în acelaşi ritm s-a dezvoltat 

şi conştiinţa oamenilor şi uneori folosesc noile 

tehnologii pentru înarmări, spre a rezolva conflicte 

(uneori inventate) prin forţă, fără a ţine cont că 

afectează de fapt oameni nevinovaţi, care nu doresc 

decât să muncească şi să trăiască cinstit şi onorabil. 

Pe de altă parte, aceste tehnologii sofisticate 

sunt cunoscute în cercuri restrânse, doar de către 

cei care le-au conceput şi de către cei dotaţi, care 

sunt capabili să le înţeleagă. 

Să ne gândim doar la autovehiculul nostru 

naţional - Dacia. Se defecta destul de des, dar 

nimeni nu rămânea în drum. Meştereai puţin la ea 

cu sculele din dotare şi plecai mai departe la drum. 

Ce se întâmplă acum cu noile maşini făcute după 

tehnologii moderne? Cobori, o tragi pe dreapta, 

dacă mai poţi, şi aştepţi utilajul de tractare să o 

ducă la service. 

Toată populaţia ţării este dotată cu câte un 

card electronic de sănătate, fără de care nu poţi 

rezolva nicio acţiune medico-farmaceutică. Pentru 

fiecare activitate de acest gen, îl introduci într-un 

cititor de card, apoi tastezi un cod pin şi astepţi să 

fie citit de un sistem electronic naţional spre a fi 

trimis acolo unde trebuie. Cum acest sistem ”pică” 

foarte des, eşti obligat să astepţi zeci de  minute sau 

chiar ore ca să se repare sistemul. Numai anumiţi 

specialişti pot rezolva această problemă. 

Progrese uriaşe s-au făcut în domeniul 

calculatoarelor. Dacă mă gândesc că acum o 

jumătate de secol când mi-am început activitatea în 

proiectare, învârteam până mă durea mâna 

săptămâni întregi la o „râşniţă” numită pompos 

calculator, pentru calculul unui pod nu prea 

sotisficat din punct de vedere structural, iar acum, 

în câteva minute obţii un „cearceaf” întreg de 

rezultate, dacă nu pui la socoteală timpul pentru 

determinarea şi introducerea „datelor de intrare”, 

pe care nici în primul caz nu le-am luat în 

consideraţie, se pot uşor constata avantajele 

tehnologiilor moderne. 

Dar orice se produce pe lumea aceasta nu 

poate avea numai avantaje. Există cu siguranţă şi 

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

BULETIN INFORMATIV 

 

INFORMATIV  

 

 

 

 

 



 CisC         Comportarea in situ a construcţiilor 

Nr.1, 2019   Anul XXIII                                                                                                                                                                 2 

 

dezavantaje, dar acestea par minore şi nu prea le 

luăm în seamă. 

Aminteam de autoturismele moderne, că 

dacă se defectează nu ai altă posibilitate decât să 

aştepţi să fi remorcat şi apoi să aştepţi să-ţi fie 

reparată maşina. Totul cu costuri usturătoare. 

Mai aminteam de problemele cu cardurile de 

sănătate. 

Am fost nevoit să suport o operaţie mai 

complicată. După investigaţii, prin „tehnologia 

modernă”, am aflat că această operaţie se putea 

face cu o tehnologie mai puţin invazivă, într-o 

localitate mai îndepărtată, dar cu costuri mai 

ridicate. Am analizat situaţia şi m-am hotărât să 

merg acolo unde voi fi mai puţin „afectat”. Am fost 

pregătit pentru operaţie, anesteziat şi după două-

trei ore m-am trezit simţindu-mă ca şi cum nu s-ar 

fi întâmplat nimic. Mă şi felicitam în gând de 

soluţia aleasă. La capul meu era profesorul care 

bolborosea ceva. Buimăcit cum eram, ca efect al 

anesteziei, am înţeles doar că spunea ceva de 

„tehnologia modernă”. După ce mi-am revenit, mi-

a explicat că de fapt nu fusesem operat, din cauză 

ca se defectase computerul. 

Zece zile am aşteptat să fie reparat, dar în 

zadar. Cheltuieli cu hotel, restaurant, timp pierdut. 

După zece zile am făcut cale întoarsă şi am luat-o 

de la capăt cu căutările. Am pierdut timp preţios, 

ceea ce a dus la agravarea situaţiei. 

Nu ştiu de ce v-am expus acestă 

povestioară, dar am vrut să atrag mai bine atenţia şi 

asupra dezavantajelor, pe care, dacă putem, ar fi 

bine să le ocolim, sau să ne preocupăm pentru 

înlăturarea lor. 

N-aş vrea să fiu greşit înţeles, cum că aş fi 

împotriva noilor tehnologii. Doamne fereşte, 

departe de mine acest gând. Cu ajutorul 

calculatorului am rezolvat probleme, care altfel nu 

ar fi putut fi soluţionate. 

Dar este bine să fim atenţi şi la dezavantaje. 

Ceea ce se manifestă din ce în ce mai pregnant este 

faptul că am început să stăm cam prost cu memoria 

şi să nu prea mai avem exerciţiul gândirii. Înainte 

aveam memorate în cap zeci de numere de telefon 

pe care le învârteam cu răbdare pe plăcuţa 

telefonului fix. Acum, cu câteva mişcări de deget 

stabilim legătura cu persoana dorită fără să mai fim 

preocupaţi de tastarea numărului de telefon. 

Exerciţiul memoriei s-a diminuat drastic. 

În memoria mea de abia dacă mai ştiu 

numărul de telefon personal.  

Tot înainte, făceam  mintal calcule cu cifre 

destul de complicate. 

Acum, trebuie să apelăm la calculator şi pentru cele 

mai simple. 

Structura unei construcţii o simţeam mai 

bine şi datele le interpretam corect când făceam 

calculele manual. Acum nu o mai "simţi" atât de 

bine şi nici nu te descurci uşor, în noianul de date. 

Referindu-mă strict la activitatea noastră de 

inginer constructor, este bine să nu renunţăm la 

procesul de gândire făcând totul mecanic, să nu 

renunţăm la cunoaşterea legilor mecanicii, care 

stau la baza oricărui calcul, pentru a putea 

interpreta corect comportarea structurii şi pentru a 

nu neglija exerciţiul minţii. 

 

COMPORTAREA IN SITU A UNUI 

ACOPERIȘ DE BLOC REABILITAT 

TERMIC 
 

 

Istoric lucrare 

În vara anului 2016 am fost contactați de un 

proprietar de apartament de la ultimul nivel al unui 

bloc de patru etaje tip Pb, din cartierul Velența, 

Oradea, construit din panouri prefabricate în anii 

1970. A solicitat refacerea hidroizolației deasupra 

apartamentului deținut.  

Primele probleme de care trebuia să 

convingem clientul au fost următoarele: 

- în mod responsabil, fără inspecția 

acoperișului, nu putem să-i prezentăm 

nicio ofertă, nici tehnică și nici de preț;  

- reabilitarea nu se poate executa doar pe 

un sfert de acoperiș; 

- lucrăm doar cu membrane PVC, care 

sunt mai scumpe decât clasicul carton 

asfaltat, dar permit izolarea tuturor 

detaliilor dificile; 

- dacă tot investește în reabilitarea 

hidroizolației, merită să investească și în 

suplimentarea termoizolației acoperișu-

lui. 

În sfârșit, în vara anului 2017 am contractat 

reabilitarea hidroizolației cu membrană PVC 

Sikaplan de 1,5 mm, dar proprietarul 

apartamentului care a inițiat lucrarea, a comandat 

separat și termoizolația. După ce am început 

lucrarea, și ceilalți proprietari au cerut extinderea 

termoizolației la întregul acoperiș cu un strat de 2 x 

5 cm de polistiren extrudat. 

Pe parcursul lucrărilor au apărut și alte 

lucrări suplimentare: consolidarea și hidroizolarea 

calcanului de lemn de la acoperișul șarpantă de la 

scara vecină, schimbarea tâmplăriei la luminatoare, 
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reconstrucția ghenelor de aerisire și a chepengului 

de acces, etc.  

Lucrarea a fost terminată în august 2017. 
 

 

 
Foto nr. 1  - Acoperiș A – Înainte de reabilitare 

 
 

 
Foto nr. 2  - Acoperiș A – Termo și hidroizolație 

realizată 

 
 

 
Foto nr. 3  - Acoperiș A – Termo și hidroizolație 

realizată. 

În anul 2018, din imediata apropiere a 

acestui acoperiș, la un bloc identic, am mai 

reabilitat hiroizolația unui acoperiș terasă, dar fără 

termoizolație. 

 

 
Foto nr. 4  - Acoperiș B – Înainte de reabilitare 

 

 

Foto nr. 5  - Acoperiș B – Hidroizolația realizată 

 

 

Foto nr. 6  - Acoperiș B – Hidroizolația realizată 

 

 

Inspectare vizuală 

 

În 24 ianuarie 2019, după câteva zile de 

ninsoare, a început topirea zăpezii, iar beneficiarul 

a reclamat că are infiltrații de apă lângă coloana de 

canalizare pluvială. Inspectând apartamentul am 
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constatat că este vorba doar de condens și nu de 

infiltrație de apă. Menționăm că în acest 

apartament am măsurat următoarele date: 

- temperatura atmosferică: +22,50 
0
C 

- umiditate relativă: 52,28 % 

- temperatura punct rouă:  +11,96 
0
C 

Pe coloana de apă pluvială s-a măsurat +5,6 
0
C. 

 

Foto nr. 7 – Acoperiș A – Condens pe coloana de 

apă pluvială 
 

Inspectând și acoperișul am avut o surpriză 

deosebită, și anume că pe toată suprafața 

termoizolată zăpada încă nu s-a topit, dar în schimb 

la blocul apropiat, hidroizolat fără termoizolație, 

era deja complet topită, cum dealtfel era și la toate 

celelalte acoperișuri de blocuri din cartier cu 

hidroizolație bituminoasă. 

 

Foto nr. 8 - Acoperiș A cu zăpadă 
 

Foto nr. 9 - Acoperiș A cu zăpadă 

 

Foto nr. 10 – Acoperiș B fără zăpadă 

 

 
Foto nr. 11 – Acoperiș B fără zăpadă 

 

Pe suprafaţa acoperişului A se pot observa, 

cu precizie, toate zonele unde sunt pierderi termice: 

ghene de aerisire, deflectoare de aer, aerisire 

coloane canalizare, supraluminator, chepeng de 

acces, receptoare de terasă. Totodată se remarcă ca 

deosebit de „spectaculos” topirea punctiformă a 

zăpezii în dreptul fixatoarelor metalice cu taler 

d=40 mm. 
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Foto nr. 12 -  Pierderi termice în dreptul 

fixatoarelor metalice 

 

Suprafeţele cu zăpadă topită reprezintă doar 

2–3 % din suprafaţa totală, care este o suprafaţă 

neglijabilă la o reabilitare termică parţială a 

clădirii. 

În schimb, topirea zăpezii în dreptul 

fixatoarele, atrage atenţia celor care execută astfel 

de lucrări, asupra importanţei utilizării diblurilor 

PVC cu şurub cu montaj ascuns. Astfel vedem 

justificat costul mai ridicat al acestor fixatoare. 

În concluzie, considerăm că termoizolaţia 

realizată „lucrează” eficient, a diminuat 

considerabil pierderile termice ale clădirii. În afara 

confortului termic, hidroizolaţia cu membrană 

PVC, cu fiabilitate de peste 30 ani (avem 

experienţă în acest sens!), elimină definitiv 

disconfortul datorat infiltraţiilor de apă. 

Această investiţie, în timp se va materializa 

prin confort termic ridicat şi prin calitatea vieţii 

îmbunătăţite a locatarilor, în special a celor de la 

ultimul nivel. 
 

ing. Peter Alexandru     ing. Czapp Levente 

expert tehnic                      operator echip. 

izolații                               termografie 

 

 

Articole prezentate la CNCisC 2018 

Contribuţii URBAN-INCERC  

(Filiala Cluj - Napoca) 

 

MATERIALE COMPOZITE CEMENTOASE 

CU PROPRIETĂȚI DE AUTOCURĂȚARE 

 

dr. ing. Andreea Hegyi 

dr. ing. Henriette Szilagyi
 

ing. Elvira Grebenișan
 

ing. Adrian Lăzărescu
 

 

REZUMAT: În prezent, la nivel mondial, este 

raportată posibilitatea realizării unor materiale 

compozite cementoase cu proprietăți de 

autocurățare datorită proprietăților fotocatalitice ale 

nanoparticulelor de TiO2, utilizat ca adaos. 

Cercetările privind realizarea acestor compozite 

reprezintă un domeniu de real interes, dar încă cu 

multe controverse. Rezultatele cercetărilor, 

raportate până în prezent, au arătat că proprietățile 

mortarelor de ciment și a betonului sunt influențate 

în mod pozitiv, atât timp cât cantitatea de 

nanoparticule nu este în exces. În cazul unui exces 

de nanoparticule de TiO2, sau a insuficienței 

acestora, efectul asupra proprietăților mortarelor 

sau betonului este invers. Există o serie de 

nelămuriri privind cantitatea optimă de adaos de 

nanoparticule fotocatalitice, influența adaosului de 

TiO2 asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale 

compozitului și comportării acestuia în timp, 

mecanismul procesului de autocurățare activată 

fotocatalitic, etc. Scopul lucrării a fost să prezinte o 

sinteză a rezultatelor cercetărilor raportate în 

literatura de specialitate. 

 

METODE DE TESTARE ȘI ANALIZĂ A 

MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 

UTILIZATE LA REABILITAREA 

CONSTRUCȚIILOR ISTORICE 

 

dr. ing. Andreea Hegyi 

dr. ing. Henriette Szilagyi 

ing.Carmen Dico 

ing. Brăduț Alexandru Ionescu 

ing. Tudor Toader
 

 

REZUMAT: În cazul reparațiilor și restaurării 

construcțiilor istorice, dificultatea constă în 

păstrarea valorii acestora. În acest scop este 

important să fie identificate și evaluate gradul 

degradărilor, cauzele acestora și caracteristicile 

materialelor utilizate în varianta originală. Scopul 

lucrării este să prezinte o sinteză a tehnicilor și 

metodelor de analiză actuale de analiză și 

prezentarea unui studiu de caz pentru Biserica 

Evanghelică din comuna Teaca, județul Mureș, 

monument istoric aflat într-un stadiu avansat de 

degradare, nerestaurat până în prezent. 

 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND 

SUSTENABILITATEA CONSTRUCŢIILOR 

REALIZATE CU MATERIALE 

TRADIȚIONALE - ELEMENTE DE TIP 
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ADOBE BRICKS ȘI SALTELE DIN LÂNĂ DE 

OAIE 

dr. ing. Andreea HEGYI 

ing. Carmen DICO 

dr. ing. Henriette SZILAGYI 

drd. ing. Anamaria MIRCEA 

 

 

REZUMAT: Sustenabilitatea este un criteriu 

definit începând cu anii '80, esențial în toate 

domeniile de activitate, fără de care nu se poate 

vorbi despre dezvoltare. Construcțiile tradiționale, 

realizate fie din elemente de tip adobe bricks, fie 

înglobând saltele din lână de oaie, răspund cu 

succes condiţiilor impuse de acest criteriu. Acest 

tip de construcţii asigurǎ utilizarea responsabilǎ a 

resurselor naturale neregenerabile, posibilitatea 

refolosirii și reciclǎrii materialelor, contribuie la 

protecția mediului și la reducerea poluǎrii, la 

economia de energie și oferǎ un climat de locuit 

igienic și sănătos. Lucrarea analizează comparativ 

sustenabilitatea celor două tipuri de materiale 

utilizate pentru construcțiile tradiționale, pe baza 

criteriilor din Legea nr. 10/1995, republicată, 

privind calitatea în construcţii. 
 

DE VORBĂ ... 

 

Dragi colege, dragi colegi, 

 

“E uşor a scrie versuri când nimic nu ai a 

spune / Înşirând cuvinte goale ce din coadă au să 

sune” – scria printre altele în 1883 marele nostru 

poet naţional Mihail Eminescu. 

Mie, însă, îmi este greu să scriu şi proză, 

darămite versuri când nimic nu prea am a spune. 

Ar trebui să dau acum ceva informaţii mai 

concrete despre întâlnirea noastră din primăvară, 

dar nu am deocamdată. 

Ştim că pentru organizarea aceastei întâlniri 

s-au oferit colegii, mai bine zis colegele noastre de 

la Filiala Cluj – Napoca, a INCD URBAN-

INCERC. Colectivul de organizare este condus, 

evident, de directoarea acestei filiale – dr. ing. 

Henriette SZILAGYI. 

Astăzi am vorbit la telefon şi am propus ca 

perioada de întâlnire să fie 10-11 mai (vineri şi 

sâmbătă) a.c. 

Am propus, de asemenea, ca locul de 

desfăşurare a activităţii noastre din ziua de vineri 

să fie la Facultatea de Construcţii din cadrul 

UTCN, cu care noi avem preocupări comune şi 

relaţii destul de bune. 

Mi s-a adus la cunoştiinţă că în Cluj vor fi 

probleme cu cazarea participanţilor, de aceea va 

trebui să facem rezervări din timp. După cum bine 

ştiţi, toate hotelurile doresc să aibă cât mai multe 

camere ocupate, dacă este posibil, întreaga 

capacitate. În orice caz doresc să ştie cu certitudine 

cam câte camere vor fi ocupate de către 

participanţii la activitatea noastră şi pentru câte 

nopţi. De aceea, ca de fiecare dată, revin cu 

rugămintea de a vă anunţa încă de pe acum intenţia 

de participare, fie la doamna secretară Elisabeta 

Vrânceanu, fie la doamna administrator Georgeta 

Cherciu. În felul acesta vom şti cum să negociem 

”afacerea”. Intenţia este ca masa festivă să fie 

organizată la hotelul (sau în apropiere) la care vor 

fi cazaţi cei mai mulţi dintre noi. 

Fiind vorba de o întâlnire obişnuită, 

programul orientativ se va desfăşura ca la toate 

astfel de întâlniri şi anume: 

 

Ziua I-a, vineri 10 mai a.c. 

 

8.30 – 9.00 – Înregistrarea participanţilor 

9.00 – 9.30 – Deschiderea lucrărilor 

9.30 – 11.30 – Sesiunea I de comunicări tehnico-

ştiinţifice 

11.30 – 12.00 – Pauza de cafea 

12.00 – 14.00 – Sesiunea a II-a de comunicări 

14.00 – 15.00 – Masa de prânz 

15.00 – 16.00  – Pauză 

16.00 – 18.00  – Şedinţa comisiei 

18.00 – 19.30  – Program liber 

19.30 – 23.00  – Masa colegială 

 

Ziua a II-a, Sâmbătă 11 mai a.c. 

 

 9.00 – 12.00 Vizita tehnică 

12.00 – 13.00 (14.00) Masa de prânz 

 

Dragi colege, dragi colegi, 

 

Referitor la dezbaterile tehnico-ştiinţifice 

de la întâlnirile noastre (fie şi cele obişnuite) am 

marea rugăminte să le acordăm toată atenţia. 

Numai în acest fel vom demonstra că suntem o 

asociaţie cu adevărat profesională, meritându-şi 

locul şi recunoaşterea în elita acestor organizaţii. 

Din acest motiv, nu trebuie să ducem lipsă de 

prezentări, ci să avem ambiţia ca acestea să fie cât 

mai interesante şi atrăgătoare. Este adevărat că 

prezentările de la întâlnirile obişnuite nu sunt 

publicate, de aceea pot fi prezentate sub forma ppt, 

dar cele care vor fi însoţite şi de referate Word, vor 
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fi publicate în buletinele noastre informative, iar de 

acolo pot ajunge să fie publicate în Revista 

Construcţiilor. 

Noi spunem că sunt preferate referatele cu 

lucrările din zona în care se află locaţia întâlnirii, 

dar niciodată nu am respins vreo altă prezentare. 

Este bine, de asemenea, să ne comunicaţi din timp 

intenţia de a face o prezentare şi dacă este posibil şi 

titlu ei. Sperăm ca la întâlnirea din această 

primăvară să-l avem din nou printre noi pe 

reputatul nostru coleg dr. ing. Andrei Mihalik, 

căruia îi dorim din toată inima multă sănătate.  

Cu aceaşi dorinţă în suflet, de sănătate, 

împliniri şi numai bine pentru toţi membrii 

comisiei noastre, închei  prezenta rubrică a 

buletinului nr. 1/2019. 

 

Cu toată dragostea, 

 

dr. ing. Victor Popa 

 Preşedinte CNCisC 

 

Dragi colege, 

 

 Vă urez ca ZIUA MARŢIŞORULUI 

să fie un început de primăvară plin de lumină şi 

căldură, de dragoste, cu sănătate şi cu vise 

împlinite, iar de 8 MARTIE să vă bucuraţi de 

multă iubire, de linişte sufletească şi numai de 

bine! 

LA MULŢI ANI! 

 

                    Cu toată dragostea, 

                           dr. ing. Victor Popa 
 

Restanţieri 2017 şi 2018 

 

ing. Afloare Maricica, ing. Boca Gheorghe, ing. 

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

Macoveanu Dan, ing. Nagy Nandor, ing. Nedelcu 

Liontin, ing. Olteanu Andrei Constantin, ing. 

Pleşcan Costel, ing. Popescu Mircea, ing. Szel 

Alexandru, ing. Şteţiu Liviu-Radu, ing. Urs 

Cristian. 

 

Restanţieri 2018 

ing. Andreka Adrian – Dan, ing. Andreka Ioana, 

ing. Cernat Viorel, dr. ing. Constantinescu Horia, 

ing. Constantin Gheorghe, ing. Csillag Ion Zoltan, 

ing. Cucoară Cristian Constantin, ing. Cucoară Ion 

Cătălin, ing. Czisztér Kalman Andras, dr. ing. 

Drăghici Gabriela, ing. Eftimie Camelia, ing. Fătu 

Aurelian, ing. Hodăjeu Gheorghe, ing. Krutsch 

Helmuth, ing. Opriş Alexandru Silviu, dr. ing. 

Păstrăv Mircea Ioan, ing. Pintea Petre, ing. 

Puşcăşoiu Paraschiv, ing. Răcănel Ionuţ Radu, ing. 

Rădulescu Cristian Vlad, ing. Silvaş Ion. 

 

S.C. SIBAREX S.A. 

S.C. LESCACI COM S.R.L.   

SIXENSE Soldata 

 

Cotizaţia de membru se poate transmite prin bancă 

în contul: 

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 februarie - martie, 

     urându-le sănătate și mult succes.  

La mulți ani! 

 

dr. ing. Beche D. Vasile  02 februarie 

ing. Pleşcan Costel 02 februarie 

ing. Krutsch Helmut  03 februarie 

ing. Boca Gheorghe 06 februarie 

dr. ing. Constantinescu Horia 09 februarie 

dr. ing. Zarojanu Dan 09 februarie 

ing. Sărăcin Aurel 13 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 

ing. Eftimie Camelia 02 martie 

dr. ing. Macoveanu Dan 07 martie 

             ing. Cernat Viorel 11 martie 

ing. Andreka Adrian-Dan 13 martie 

ing. Afloare Maricica 15 martie 

ing. Mărculescu Florin 15 martie 

ing. Dan Zeno   18 martie 

ing. Rădulescu Cristian 26 martie 

ing. Tudor Alexandru 30 martie 

ing. Cristescu Adrian 31 martie 
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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 

 

S.C. MINERVA CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Erou Arhip Nicolae  Nr 7 
cod 100225 Prahova 

Tel:0722.778.912; 0721.565.418 

          elisabeta.vranceanu@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 

 

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 

 

 

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. G. Dem. Teodorescu nr.11D, sector 3, 

030915 Bucureşti  

Tel.+40735747415; +4021 320 00 82; 

 fax +4021 320 03 05 

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

 

 

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

  Redactor tehnic: Cherciu Georgeta: georgeta_cherciu@yahoo.com 
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