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DESPRE POLUARE ŞI COMBATEREA 

ACESTEIA 

 
 Creşterea populaţiei de-a lungul timpului în 

ritm exponenţial, aş putea spune, exceptând perioadele 

celor două războaie mondiale, declanşate după unii 

autori cu scopul de a mai tempera această creştere (e 

drept că numai minţile demente, lipsite de umanism şi 

orice fel de gândire în a rezolva situaţiile apărute sunt 

în măsură să adopte astfel de metode) au creat o serie 

de mari probleme pentru umanitate, precum: 

asigurarea cu hrană şi cu apă potabilă, asigurarea de 

locuinţe şi a transportului uman şi de mărfuri, 

asigurarea sănătăţii, învăţământului şi liniştii publice, 

care sunt în sarcina celor care se oferă să conducă 

comunităţile de oameni. Desigur că pentru a rezolva 

aceste probleme deosebite pentru viaţa comunității 

este nevoie de minţi cu totul ieşite din comun şi cu 

capacitate de organizare şi managerială excepţionale. 

Din păcate, nu prea ajung acolo sus asemenea 

minţi şi se fac greşeli, care nu numai că stopează 

bunul mers, dar crează noi probleme, precum 

încălzirea globală şi poluarea, care la rândul lor aduc 

alte necazuri, precum schimbări climatice la care 

oamenii nu se pot adapta, apariţia de noi fenomene 

periculoase precum: uragane, tornade, tsunami şi 

altele. Desigur că omenirea are şi minţi luminate care 

caută soluţii la toate aceste probleme şi de cele mai 

multe ori le rezolvă. Doar că rezolvarea lor de 

ansamblu se face pornind de la cele mai înalte 

niveluri, care ar trebui să ia în consideraţie soluţiile 

minţilor luminate. Din păcate, cei de sus se consideră 

destul de luminaţi să dea soluţii şi uneori nu rezolvă 

problemele sau, și mai grav, le complică. 

Îmi aduc aminte cum se rezolvau anumite 

probleme pe vremuri. Când era accident într-o 

localitate, se impunea restricţie de viteză la 30 km/h în 

toată localitatea. Nu se căuta cauza accidentului şi 

înlăturarea ei (lipsa trotuarelor, care lipsesc şi acum în 

majoritatea satelor, lipsa marcajelor şi a indicatoarelor 

corespunzătoare, lipsa unei iluminări bune în aşa 

zisele “puncte negre”, etc). Se ajunsese la situaţia ca 

în foarte multe localităţi să se circule cu viteza de 30 

km/oră îngreunând şi mai mult traficul rutier. 

Măsura creşterii demografice a populaţiei ţării 

prin interzicerea radicală a avorturilor, fără o analiză a 

consecinţelor (ce se întâmplă cu o creştere bruscă a 

populaţiei, sunt asigurate condiţiile de locuit, de trai, 

etc) a fost tot o soluţie simplistă, negândită profund.  

E drept că în anul acela a crescut brusc 

numărul populaţiei, cu consecinţele negative de 

rigoare, dar câte familii au fost afectate prin moartea 

unui număr foarte mare de femei nevinovate? 

Un alt aspect nefast a fost rezolvarea 

economiei de combustibil, prin stabilirea tichetelor cu 

cantităţi lunare limitate şi circulaţia vehiculelor cu 

numere pare şi impare în weekend. Cei de la sate îşi 

consumau mai mult de jumătate din cota alocată 

pentru a se aproviziona cu combustibil de la rarele 

benzinării aflate la mari distanţe, de regulă în oraşe. 

La ce îţi mai folosea maşina, care devenise vitală la un 

moment dat şi pentru procurarea căreia se făceau 

eforturi disperate. 

Am aflat recent despre o măsură care se va 

aplica în capitală pentru îmbunătăţirea traficului şi 

reducerea poluării: interzicerea circulaţiei vehiculelor 

în centrul Bucureştiului, care conform cântecului 

“Unde-i centru-n Bucureşti”, este aproape peste tot. O 

măsură aproape identică cu cele descrise anterior. Ce 

poate fi mai simplu decât să interzici, în loc să 

analizezi cauze şi consecinţe. 

Este adevărat că traficul din Bucureşti a 

devenit îngrozitor, iar capitala noastră este una din 

cele mai poluate. Cele două probleme sunt strâns 

legate între ele şi rezolvarea circulaţiei rutiere va duce 

şi la reducerea poluării. Numai că soluţia corectă este 

aceea a eliminării cauzelor care produc aceste 

fenomene, respectiv sistematizarea corectă a reţelei 

rutiere urbane. 

Dacă ne gândim la un singur exemplu foarte 

cunoscut, respectiv „Bulevardul Kiseleff”, creat cu 

multe zeci de ani în urmă, considerat un „Champs-
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Elysees” al Bucureştilor, care constituie principala 

poartă de acces în capitală şi numără nu mai puţin de 

10 benzi de circulaţie, ne dăm seama de viziunea 

înaintaşilor noştri în probleme de sistematizare rutieră. 

Totodată, bulevardul este mărginit de parcul 

Herăstrău şi de suficienţi pomi şi vegetaţie, cu 

menirea de a proteja parţial de poluarea produsă de 

autovehicule. Asemenea bulevarde largi de circulaţie 

încadrate de plantaţii de pomi şi vegetaţie ar fi trebuit 

realizate, în timp, pe toate arterele de acces în capitală, 

precum şi pe arterele de acces în marile cartiere de 

locuinţe. 

Asemenea artere de acces în cartiere s-au 

creat cu zeci de ani în urmă tot de înaintaşii noştri cu 

viziune în timp (Drumul Taberei, Titan, Berceni, 

Militari, etc.), dar în timp au fost grav afectate de aşa-

zisa îndesire a blocurilor şi, mai ales după 1990, de 

construcţii care au primit autorizaţii negândite, care au 

impiedicat dezvoltarea conform noilor necesităţi de 

trafic. 

Tot înaintaşii noştri au gândit cu o jumătate de 

veac în urmă realizarea unei autostrăzi ocolitoare 

pentru municipiul Bucureşti, precum şi modernizarea 

şi lărgirea la patru benzi a centurii municipiului 

Bucureşti. De această autostradă a aflat şi domnul 

primar Oprescu, la vremea sa, lansând ideea unei aşa-

zise autostrăzi suspendate, propunere cu care a 

câştigat funcţia de primar general al capitalei. 

Autostrada gândită de înaintaşi era amplasată pe un 

teren liber şi, ca orice autostradă, avea proiectate toate 

intersecţiile cu alte căi de comunicaţie denivelate, 

pentru un trafic fluent. La data relansării acestei idei, 

tot teritoriul pe care fusese gândită această autostradă 

era ocupat de tot felul de construcţii, mai mult sau mai 

puţin importante, dar care făceau imposibilă realizarea 

acestei investiţii. 

A lansa o soluţie simplistă de rezolvare a unei 

probleme, fără un studiu de impact, adică fără a 

cunoaşte consecinţele, este o mare eroare. 

Desigur că este imperios necesar a se lua 

măsuri de diminuare a poluării capitalei, dar trebuie 

luate măsuri de eliminare a cauzelor care o produc. 

În principiu, câteva măsuri benefice ar fi: 

- sistematizarea arterelor de circulaţie, 

despre care sunt multe de spus, dar nu 

este locul aici; 

- eliminarea pe cât posibil a semafoarelor 

din pasajele denivelate pe două, trei sau 

chiar mai multe niveluri, în punctele de 

intersecţie cheie; 

- crearea a cât mai multe artere cu „undă 

verde”, monitorizate astfel încât să 

funcţioneze corect şi continuu; 

- eliminarea pe cât posibil a circulaţiei de 

stânga la intersecţiile importante la nivel 

şi folosirea pe cât posibil a circulaţiei de 

dreapta pe străzile existente; 

- stoparea desfiinţării spaţiilor verzi în 

detrimentul construcţiilor edilitare ci 

dimpotrivă, extinderea acestora. 

Desigur că toate aceste măsuri sunt de durată 

şi costisitoare, dar dacă nu le începem şi nu le 

continuăm cu seriozitate, aceste probleme acute nu 

vor putea fi rezolvate. 

Soluţiile radicale pot rezolva pe moment o 

problemă (eventual pe perioada unei campanii 

electorale), dar în timp vor crea multe alte probleme. 

De aceea fiecare soluţie trebuie să aibă la bază 

un studiu de impact.  

 

COMEMORARE - IN MEMORIAM 

Felician Eduard Ioan Hann 

15.06.1926 - 07.07.2016 

 

COMISIA NAȚIONALĂ COMPORTAREA IN 

SITU A CONSTRUCȚIILOR BUCUREȘTI 

 

 
 
MOTTO 

 
"Revista construcțiilor m-a sprijinit ani de zile în 

propagarea ideilor mele privind importanța deosebită 

a MONITORIZĂRII COMPORTĂRII IN SITU A 

CONSTRUCȚIILOR, pentru prezervarea fondului 

construit existent, avuția cea mai valoroasă și cea mai 

durabilă a poporului nostru. Sper că mă va susține și 

de data aceasta când îmi prezint rezultatul final al 

activității de peste 40 de ani în fundamentarea și 

dezvoltarea acestui domeniu de cunoaștere." 

 

dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann 

 
IN MEMORIAM, l-am  scris și publicat în ziarul local 

"Crișana" din Oradea și în "Revista construcțiilor", în 

data de 07.07.2017, la comemorarea unui an de la 

trecerea la cele veșnice a celui care a fost Felician 

Eduard Ioan Hann. Ceremonia religioasă și sfințirea 

mormântului din cimitirul Rulikovski a fost simplă, 

demnă și nobilă, așa cum i-a fost și viața. S-a vorbit 

mult acolo, atunci, iar în - in memoriam - din motive 

lesne de înțeles, am scris puțin. Se cuvine deci, mult 
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mai multe de scris, măcar în sinteză, cât 

permite  iarăși spațiul, acum când comemorăm 3 ani 

de la deces, și nu deloc îmtâmplător 40 ani de 

activitate în CNCisC București. 

 
Comisia CNCisC își începe existența în 30 sept.1976 

la Oradea, astfel că în sept.2006 s-au aniversat 30 ani 

de activitate, fiind decernate Diplome aniversare-

omagiale (inclusiv subsemnatului). Astfel, în luna 

sept.2019, oricum, la ședința din toamnă, comisia va 

aniversa 43 ani de existență, din care 40 ani avându-l 

la comandă pe mult regretatul F.E.I.Hann ca 

președinte și ulterior președinte de onoare. Și-a 

dedicat întreaga activitate socio-profesională comisiei 

CNCisC, înfiinţând în iunie 2014, FUNDAȚIA 

dr.ing.F.E.I.Hann, în speranţa ca visul şi idealul său 

(în final Comisia) să nu devină niciodată...O STEA 

CĂZĂTOARE. 

 
Metaforic vorbind, aceștia sunt "urmașii omului" care 

a fost Felician Eduard Ioan Hann, împreună cu 

comisia pe care a slujit-o până la sfârșitul vieții, așa 

cum anticipa, scriind în Editorialul Buletinului 

Informativ nr.6 - dec. 2007. STELE FIXE, STELE 

CĂZĂTOARE.... Peste câțiva ani, în B.I.nr.5 - 2013, a 

pus punctul pe i, scriind editorialul... CARTEA MEA, 

care reprezintă o chintesență a întregii sale activități 

științifice și profesionale, o carte rară, de excepție, în 

4 volume - COMPORTAREA IN SITU A 

CONSTRUCȚIILOR ȘI APTITUDINEA LOR 

PENTRU EXPLOATARE. 

Volumul I     Conceptul  &  Mediul  ambiant 

Volumul II    Construcțiile 

Volumul III  Interacțiunea  construcții & 

Mediu  ambiant; Aptitudinea  pentru  exploatare  a 

construcțiilor 

Volumul  IV  Monitorizarea comportării in  situ 

a  construcțiilor 

 

La baza acestei teorii pe care a creat-o și a 

fundamentat-o au stat peste 250 de lucrări, articole și 

comunicări științifice la manifestări interne și 

internaționale, la Praga, Budapesta, Torino, Paris, 

Hong Kong, Dublin, Lisabona, Poznan, Rio de Janeiro 

ș.a. 

Are certificat de traducător în limbile - engleză, 

franceză, germană și rusă. 

Are 12 certificate de inventator.  

 
Marele și mult regretatul dispărut dintre noi, din 

lumea minunată a constuctorilor, pierde un 

profesionist de excepție, un caracter puternic, aspru, 

dar drept, un model demn de urmat pentru toți 

constructorii adevărați-beneficiari, proiectanți sau 

executanți. 

Dumnezeu să îl odihnească în liniște și pace 

 
 

P.S. În loc de concluzie - PROPUN conducerii 

CNCisC, domnului președinte dr. ing. Victor Popa, ca 

la următoarea ședință a comisiei, cea din toamnă, să 

facă toate demersurile oficiale ca de la acea dată 

comisia să poarte umătorul nume: 

 
"COMISIA NAȚIONALĂ COMPORTAREA IN 

SITU A CONSTRUCȚIILOR - dr. ing. FELICIAN 

EDUARD IOAN HANN” 

 
ing. Teodor S. Bogluț, fost membru-expert al 

CNCisC  și  director al S.C. IFOR S.A. BIHOR   

Oradea, 01 iulie 2019 

 
CEA MAI MARE DESCHIDERE DIN LUME, 

REALIZATĂ CU STRUCTURI METALICE DIN 

OȚEL CORUGAT. RECORD MONDIAL 

VIACON, ÎN EMIRATELE ARABE UNITE 
 

Autor: 

ing. Bogdan PUSTAN 
 

Coordonatori și coautori: 

ing. Piotr TOMALA 

ing. Maciej NOWAK 
 

Editori: 

dr. ing. Victor POPA
 

Ana-Maria ONISEI 
 

 

                               ........ (Continuare din numărul 3/2019) 
 

Trebuie subliniat faptul că: dacă la un podeţ metalic 

corugat (<5m) se poate folosi un material pentru 

umpluturi obişnuit cu cerinţe minime de calitate, la 

structurile ce depăşesc 20 m, materialul de umplutură 

este de calitate superioară, cu specificaţii tehnice 

exacte şi bine evidenţiate şi nu orice material local 

granular (excepţie este situaţia în care materialul local 

se încadrează în cerinţele de calitate solicitate prin 

proiect, fapt foarte puţin probabil).  

Cerinţele materialului pentru umpluturi, precum şi 

cele evaluate în calcule au fost: modul de elasticitate 

E50≥56 Mpa, coeficient de uniformitate Cu≥6.0, 

coeficient de curbură 1 ≥ Cc ≥ 3.0, unghi de frecare 

internă ø ≥ 40° şi dimensiunea maximă a granulelor 

de 150 mm. Suplimentar pentru asigurarea calităţii 

solicitate prin proiect, s-au solicitat Executantului 

analize de laborator şi teste triaxiale înainte de 

punerea în operă a materialului pentru umpluturi. 

Un alt aspect, deosebit de important în proiectare, este 

că în cazul structurilor cu deschideri multiple, datorită 

interacţiunii sol-oţel, apar eforturi suplimentare care 

se transmit de la o structură către cealaltă şi viceversa. 

În momentul aplicării convoiului de calcul, aceste 

eforturi cresc considerabil. Pentru o mai bună 

exemplificare a celor sus-menţionate am ataşat mai 

jos, un exemplu de hartă a eforturilor de la o altă 

structură cu deschideri multiple
1
 (Fig. 11) unde se pot 

observa valori între 45 – 235 kN/m
2
. 
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Fig. 11. Hartă a eforturilor în cazul unei structuri 

metalice din oțel corugat cu deschideri multiple 
 

Datorită influenţei reciproce a structurilor multiple, a 

fost necesară o analiză complexă în care s-a translatat 

convoiul de calcul deasupra structurilor metalice în 

diferite poziţii defavorabile, ulterior fiind selectate 

cele mai defavorabile ipoteze (Fig. 12). 

 
Convoi de calcul dispus după finalizarea umpluturilor 

(pentru perioada de exploatare), în cât mai multe poziţii 

pentru verificarea celei mai defavorabile ipoteze de calcul. 

 

 
 

Convoi de calcul dispus după finalizarea umpluturilor 

(pentru perioada de exploatare), în cât mai multe poziţii 

pentru verificarea celei mai defavorabile ipoteze de calcul. 
 

 
 

Convoi de calcul dispus după finalizarea umpluturilor 

(pentru perioada de exploatare), în cât mai multe poziţii 

pentru verificarea celei mai defavorabile ipoteze de calcul. 

 
 

Convoi de calcul dispus după finalizarea umpluturilor 

(pentru perioada de exploatare), în cât mai multe poziţii 

pentru verificarea celei mai defavorabile ipoteze de calcul. 
 

Fig. 12. Convoi de calcul dispus după finalizarea 

umpluturilor 

 

Rezultatele analizei cu Metoda Elementelor Finite 

sunt sub formă grafică şi sunt reprezentate în 

imaginile de mai jos, pentru ambele faze/ipoteze 

defavorabile de calcul (a şi b), fiind evidenţiate 

valorile maxime şi minime ale eforturilor resimţite în 

structurile metalice. 

 

 

a. Ipoteza 1: straturile de umplutură, au atins 

înălţimea maximă a structurii metalice (peaking) 

 

Deformaţii ale structurii metalice

 
 

 

Forţe axiale 
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Moment maxim / minim 

 
 

 
b. Ipoteza 2: acțiunea convoiului de calcul  

Deformații ale structurii metalice  
 

 
 

 

Forțe axiale 

 
 

Moment maxim / minim 

 

 
 

 
 

Fig. 13 Deformaţii, forţe axiale şi momente 

încovoietoare, calculate cu Metoda Elementelor Finite 

 

În urma rezultatelor obţinute din modelarea cu metoda 

elementului finit, s-au realizat toate verificările 

necesare pentru toate combinaţiile de încărcări, 

inclusiv verificarea capacităţii portante, verificarea 

îmbinării cu şuruburi şi verificarea posibilităţii de 

flambaj a structurii metalice. 

Datorită forţelor axiale cu valori mari, a fost necesară 

dezvoltarea modului de îmbinare cu şuruburi. Aşadar 

s-au folosit plăci metalice corugate cu câte 4 rânduri 

de şuruburi, în loc de 3 rânduri, care până la 

momentul respectiv era numărul maxim. Totodată 

diametrul şuruburilor a fost crescut de la M22 la M24, 

utilizându-se clasa 10.9 în loc de 8.8 folosite până 

atunci. S-a optat pentru oţel S500 în schimbul oţelului 

S420 folosit până atunci. 

După realizarea breviarelor de calcul, s-a avansat la 

realizarea părţii desenate cu detaliile de execuţie 

precum şi a părţii scrise şi a caietelor de sarcini. 

Specificaţiile tehnice ale materialului de umplutură 

trebuie păstrate şi respectate cu stricteţe, deoarece 

întrega analiză statică este bazată pe aceşti parametri.  

 

3. Programul de monitorizare 

În documentaţia tehnică este inclus un program 

avansat de monitorizare, realizat în scop de cercetare 

şi dezvoltare. Acest program este început încă din 

perioada de realizare a construcţiei, pentru observarea 

comportamentului structurii metalice supuse la 

încărcări datorate realizării şi compactării 

umpluturilor, precum şi încărcări provenite de la 

utilajele de construcţii şi se întinde şi pe durata de 

exploatare. Programul a fost conceput pentru 
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monitorizarea tasărilor, deplasărilor şi deformaţiilor 

survenite în stadiul de execuţie precum şi ulterior, în 

exploatare. 

Programul de monitorizare constă în montarea 

senzorilor de măsurare a deformaţiilor (Fig. 14 şi 15) 

precum şi a aparaturii de citire şi transmitere a datelor 

(Fig. 16). Pe structurile metalice numărul 1, 2 şi 3 au 

fost instalaţi câte 17 bucăţi/rând senzori de măsurare a 

deformaţiilor, dispuşi pe 3 rânduri, la capetele 

structurilor metalice şi în mijlocul acesteia (Fig. 14 şi 

15).

 
 

Fig. 14 Poziţionarea senzorilor de monitorizare, montaţi pe 

structurile metalice 
 

 
Fig. 15 Senzori de măsurare a deformaţiilor 

 

 

 
 

Fig. 16 Instalaţia de măsurare a deformaţiilor înregistrate de 

senzori 
 

 

 

 
Fig. 17 Poziţionarea senzorilor de monitorizare, montaţi pe 

structurile metalice 

 

Înainte de începerea lucrărilor, s-a pus la dispoziţia 

Executantului caietul de sarcini pentru realizarea 

umpluturilor, unde se specifică că sunt prognozate 

apariţii ale deformaţiilor de la forma geometrică 

iniţială, precum şi limitele care trebuie respectate. 

Umpluturile au fost realizate în straturi succesive de 

maxim 30 cm înălţime, înainte de compactare. Spaţiul 

median dintre structurile nr. 1 şi 2 a fost realizat din 

umpluturi stabilizate cu ciment.  
........ (continuare în nr. 5/2019) 

  

DE VORBĂ ... 

Dragi colege, dragi colegi, 

După această vară capricioasă, alternând între 

perioade cu furtuni şi ploi abundente, păgubitoare şi 

perioade îndelungate de zile caniculare şi secetă, 

urmează în mod firesc anotimpul culesului roadelor 

(atâtea câte au mai rămas) şi o normalizare a climei 

din punct de vedere termic. În acest anotimp al 

toamnei, căci despre aceasta este vorba, va avea loc şi 

cea de-a 72-a întâlnire a comisiei noastre în 

organizarea bunului coleg ing. Constantin 

FLĂMÂNZEANU de la Rm. Vâlcea. 

Întâlnirea va avea loc în zona Băilor Govora, 

o locaţie minunată, cu privelişti încântătoare, cu un 

parc de toată frumuseţea şi în acelaşi timp o staţiune 

balneară cu mult iz istoric. Perioada întâlnirii va fi 3-5 

octombrie 2019. Cazarea va avea loc la hotelul 

OLTENIA*** din Băile Govora (cum oare putea să 

aibă altă denumire?). Programul întâlnirii se va 

desfăşura în acelaşi hotel, cu seara de bun venit (joi 3 

octombrie), micul dejun şi simpozionul ştiinţific din 

dimineaţa zilei de vineri 4 octombrie, şedinţa comisiei 

din după-amiaza aceleiaşi zi, masa de prânz şi masa 

colegială, în ziua de 4 octombrie. Pentru vizita tehnică 

şi masa de prânz din ultima zi vom reveni cu 

informaţii. 

Structura 3

 
 Structura 1  

  

Poziția senzorilor de monitorizare a deformațiilor, în 

secțiunea transversală a str. met. 

 

Structura metalică nr. 1 si 2 

Structura metalică nr. 3 
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Costul special comunicat al cazării pentru 

membrii comisiei este de 150 lei pentru camera dublă 

şi 120 lei pentru camera single şi va include micul 

dejun. Există condiţia să ocupăm cele 30 de camere 

rezervate. De aceea, vă rugăm în mod insistent şi 

prietenos să vă anunţaţi rezervarea şi către d-na 

Georgeta Cherciu pentru a avea o evidenţă cât mai 

clară. Rezervările le veţi face fiecare independent 

(rugămintea este să le faceţi din timp pentru a obţine 

locuri spre a fi toţi împreună şi să le anunţaţi imediat 

şi d-nei Georgeta Cherciu. La rezervare veţi specifica 

că sunteţi din partea CNCisC pentru întâlnirea din 3-5 

octombrie, altfel preţurile sunt mult mai mari. Vizita 

tehnică va avea loc sâmbătă 5 octombrie după micul 

dejun, la Horezu unde se va vizita Sf. Mânăstire 

Horezu şi Atelierul de Olărit al D-lui Costel Popa din 

oraşul Horezu, jud. Vâlcea. Transportul de la hotel la 

Horezu se va face cu autocar. Masa de prânz va avea 

loc la restaurantul „Doi cocoşi” din oraşul Horezu. 

Vom fi însoţiţi în această zi şi de primarul din Horezu. 

Pentru cazare la hotel şi rezervări vă rugăm să 

sunaţi la tel. 021/320.29.21, menţionând despre 

întâlnirea CNCisC. 

Pentru alte informaţii privind condiţii de 

cazare, puteţi suna la tel 0752.089.459. 

Programul general al întâlnirii de la Govora:  

 

Joi, 3 octombrie 2019 

19.00  Masa colegială de „bun venit” la restaurantul 

hotelului Oltenia 

 

Vineri, 4 octombrie 2019 

  9.00 -  9.30 Deschiderea lucrărilor simpozionului 

  9.30 - 11.00 Sesiunea I-a de comunicări 

11.00 - 11.30  Pauza de cafea 

11.30 - 13.00 Sesiunea a II-a de comunicări 

13.00 - 14.00 Masa de prânz 

14.00 - 15.00 Repaus 

15.00 - 17.00 Şedinţa comisiei 

17.00 - 19.00 Repaus 

19.00 - 23.00 Masa colegială 

 

Sâmbătă, 5 octombrie 2019 

  8.30 - Plecarea din Băile Govora către Horezu 

  9.30 - 11.00 Vizită Sf. Mânastire Horezu 

11.00 - 13.00 Vizită atelier de olărit 

13.00 - 14.00 Masa de prânz la restaurantul „Doi 

Cocoşi”  

Se preconizează ca taxă de participare: 100 

lei/persoană (membru sau însoţitor) care ar acoperi 

toate cheltuielile, exclusiv cele de cazare. 

Dragi colege, dragi colegi, vă sfătuiesc să 

veniţi în număr cât mai mare la acestă întâlnire. 

Contez că veţi fi deosebit de satisfăcuţi. Va fi o 

organizare de excepţie de la care nu trebuie să lipsiţi. 

Restul problemelor le vom discuta la faţa 

locului. 

Dorindu-vă tot binele din lume şi multă 

sănătate, inclusiv familiilor dvs,  

 

Vă îmbrăţişez cu toată dragostea, 

 

Preşedinte 

dr. ing.Victor Popa       

 

Restanţieri 2017 şi 2018 
ing. Afloare Maricica, ing. Boca Gheorghe, ing. Enciu 

Adrian, dr. ing. Macoveanu Dan, ing. Nagy Nandor, ing. 

Nedelcu Liontin, ing. Pleşcan Costel, ing. Szel 

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

 

Restanţieri 2018 
ing. Andreka Adrian – Dan, ing. Andreka Ioana, ing. 

Cernat Viorel, ing. Cucoară Cristian Constantin, ing. 

Cucoară Ion Cătălin, ing. Czisztér Kalman Andras, ing. 

Fătu Aurelian, ing. Hodăjeu Gheorghe, ing. Krutsch 

Helmuth, ing. Opriş Alexandru Silviu, ing. Puşcăşoiu 

Paraschiv, ing. Rădulescu Cristian Vlad, ing. Silvaş Ion, 

ing. Vasile Aurel. 

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 august - septembrie, 

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

 
dr. ing. Kober Marina   03 august  

dr. ing. Barariu Aurel   07 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. 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. 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: 

 RO83 CECE B210 37RO N035 5794 

 

 

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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