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Brașov! Tot domnia sa a declarat că îi este rușine să

EDITORIAL
Ceas de bilanț, la final de an 2019
ing. Rodica Paraschiv
Vicepreședinte CNCisC
Luna decembrie este o lună a reflecției, a evaluărilor
și a promisiunilor. Ne dorim, întotdeauna, ca în Noul
An să facem tot ce nu am făcut în anul care se apropie
de final. Să realizăm lucruri mărețe, dar pe care nici noi
nu prea credem că le vom realiza vreodată.
Noi, membrii Comisiei Naţionale „Comportarea in
situ a Construcţiilor” (CNCisC), am încercat să facem
ce știm mai bine, să conștientizăm necesitatea
prezervării fondului construit în baza cunoașterii
comportării in situ a construcțiilor. Ne-am întâlnit, am
dezbătut teme de interes pentru asociația noastră, am
încercat să ne apropiem de cei care au atribuții privind
realizarea activității de urmărire – Inspecția de Stat în
Construcții. Am fost alături de patronate și de sindicate
atunci când, pentru prima dată, am sărbătorit Ziua
Națională a Constructorului – 14 septembrie 2019. Ni sau alăturat inclusiv profesorii care pregătesc specialiști
în domeniu, de la Universitatea Tehnică de Construcții
București.
Dar ce este cel mai important este că, până în acest
moment, nu am reușit să facem ceea ce fiecare dintre
noi așteaptă de foarte multă vreme – să aducem
infrastructura națională de transport la nivelul celei
europene.
Am avut un ministru al Transporturilor care declara
că, dacă am avea autostrăzi, salariile ar crește, iar
multinaționalele ar pleca. Un alt fost ministru al
Transporturilor, mai nou premier, a declarat că vom
ajunge de la Bucureşti la Braşov mult mai repede cu
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vorbească despre acest proiect. Mi-aș dori ca această
“jenă” să continue și să se finalizeze procedura de
achiziție pentru acest tronson, pentru că și acest
sentiment, dacă îl avem prea mult timp, se poate
transforma în obișnuință. Și, astfel, în continuare, DN1,
pe sectorul Comarnic-Bușteni, va rămâne cea mai mare
parcare din România!
Îmi este greu să spun ce înțeleg oamenii din
declarațiile miniștrilor Transporturilor din guverne
diferite, cu ideologii diferite, dar cu orientări
asemănătoare privind ritmul de realizare a
infrastructurii naționale...
Este foarte bine că, prin programele naționale,
infrastructura locală a avut prioritate, dar după 30 de ani
de la Revoluție, după ce aproape toți românii au reușit
să vadă cum se circulă și în alte țări, ar trebui să nu ne
mai gândim la cum să împrăștiem ură și dezbinare între
oameni, ci la cum putem să construim împreună.
Suntem proiectanți, executanți, profesori, verificatori
și experți tehnici, responsabili tehnici cu execuția și
diriginți. Dar printre noi și-au făcut loc, din nefericire,
și foarte mulți falși proiectanți și constructori și, de ce
nu?, uneori chiar și specialiști pentru care deontologia
profesională lasă de dorit în fața mercantilismului
cotidian.
Ar trebui să ne deranjeze când, prin activitatea
acestora, renumele profesiei noastre este afectat. Poate
că acum, la final de an, ar trebui să ne asumăm o parte
de vină pentru calitatea unora dintre lucrările de
construcții. Nu pentru activitatea noastră personală, ci
pentru că, uneori, am trecut nepăsători pe lângă cei ce
ne-au făcut profesia de râs.
Cea mai mare realizare în domeniul construcțiilor, din
ultima perioadă, din punct de vedere legislativ, se referă
la forța de muncă, zonă în care nu numai ramura
construcțiilor suferă. Apariția prevederii prin care
salariul minim din domeniu a fost stabilit la 3000 de lei
a dat o șansă celor mulți din construcții, celor care duc,
de fapt, greul pe șantierele țării, astfel încât aceștia să
nu mai plece din țară.
Cred în demnitatea noastră de specialiști în domeniul
construcțiilor și în faptul că putem dovedi că această
meserie nobilă poate fi realizată și aici, în România, așa
cum este ea exercitată și în celelalte state din lume. Miaș dori ca Parlamentul să nu mai adopte legi populiste,
prin care să aprobe realizarea de autostrăzi. Acestea
trebuie aprobate de către Executiv, pe baza studiilor de
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trafic și a necesității racordării la rețeaua de drumuri din
țările vecine.
În calitate de inginer constructor, îmi doresc, în anul
ce vine, să nu mai suport umilința ca specialiștii noștri
să fie arătați cu degetul de către persoane fără pregătire
în domeniu. Sper ca școala românească să pregătească
specialiști care să îmbrățișeze profesia aleasă cu
dragoste, și nu așa cum se întâmplă în unele cazuri, doar
pentru a deveni dealeri de vânzări pentru materiale de
construcții!
La mulți ani dumneavoastră, tuturor constructorilor
din România!

Diferențe și similitudini între estimările din
proiectare și măsurătorile in situ ale unei
excavații adânci. Utilizarea datelor obținute în
vederea evaluării fiabilității lucrării și a
riscurilor asociate
ing. Alexandra Ene,
Popp & Asociații Inginerie Geotehnică / Universitatea
Tehnică de Construcții București, România
ing. Dragoș Marcu, ing. Ionela Ionescu
Popp & Asociații Inginerie Geotehnică,
București, România
prof. dr. ing. Horațiu Popa
Universitatea Tehnică de Construcții București,
București, România
REZUMAT: Lucrarea prezintă pe scurt investigațiile
geotehnice, rezultatele estimărilor din proiect și măsurătorile
din teren rezultate în urma monitorizării unei excavații
adânci, extinse, din București, susținută în mare parte de
pereți mulați autoportanți, iar pe unele secțiuni susținută de
pereți mulați sprijiniți prin șpraițuri metalice. Accentul este
pus pe comparațiile făcute între deplasările măsurate și
deplasările estimate prin proiect și variabilitatea diferențelor
pentru șapte secțiuni de calcul ale excavației adânci. Această
conexiune logică dintre activitățile necesare realizării unei
construcții noi (investigații, proiectare, monitorizare),
împreună cu lucrările experimentale și calibrarea modelelor și
parametrilor prin calcul invers conduc la o calitate mai înaltă
a lucrărilor de construcții, la o evaluare iterativă a
incertitudinilor inerente pentru aprecierea nivelului de
fiabilitate și a riscurilor asociate acestora, precum și la
obținerea unor rezultate viitoare îmbunătățite pe baza
lucrărilor similare.
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riscurile sunt reduse printr-o evaluare mai riguroasă și
chiar o cuantificare a incertitudinilor asociate.
În conformitate cu Eurocod 7, una dintre ipotezele de
proiectare este aceea că „există o continuitate și
comunicare adecvate între personalul implicat în
colectarea datelor, proiectarea și execuția lucrărilor”
(SR EN 1997-1:2004). Atunci când se ia în considerare
sau rezultă necesară implementarea Metodei
Observaționale această comunicare este necesară
aproape în timp real.
În plus, activitatea de monitorizare furnizează date și
rezultate foarte importante pentru actualizarea
informațiilor despre proiect și realizarea calculelor
inverse în vederea îmbunătățirii modelelor de calcul și
(re)evaluării riscurilor, conducând spre o proiectare
mult mai eficientă.
În această lucrare este prezentat un proiect în care
echipa de geotehnică a realizat o abordare completă a
excavației adânci care a implicat investigarea terenului,
proiectarea, monitorizarea și interpretarea rezultatelor
obținute prin monitorizare (Ene et. al., 2016). În plus
față de redarea datelor obținute în toate aceste faze ale
proiectului, se fac observații cu privire la modul în care
acestea influențează nivelul de fiabilitate și riscurile
asociate acestor lucrări, inclusiv prin evaluarea
calitativă a incertitudinilor identificate în fiecare etapă
de dezvoltare a acestui proiect.
1.2 Prezentarea pe scurt a proiectului
Proiectul prezentat în această lucrare se referă la un
complex de trei clădiri de birouri, având regimul de
înălțime 2S+D+9-10E+Eth având infrastructura comună.
Suprafața terenului pe care s-a construit ansamblul
este de aproximativ 20 000 m2, excavația fiind realizată
pe o suprafață de aproximativ 12 000 m2 și un
perimetrul de 650 ml, pentru toate cele 3 (trei) clădiri.
(Fig. 1).
Pe amplasamentul noilor clădiri au existat, anterior,
mai multe construcții cu diverse funcțiuni și procese
tehnologice, parte dintre ele – mai recente - fiind încă
prezente la data demarării proiectului.
Terenul prezintă o declivitate de la Nord la Sud de
aproximativ 3 m și o diferență de nivel față de incinta
învecinată de circa 3,5 m, susținută de ziduri de sprijin.

INTRODUCERE

1.1 Scopul lucrării
Excavațiile adânci în zone urbane sunt asociate cu
multiple riscuri în ceea ce privește comportarea lor și
influența acestora asupra clădirilor învecinate. Aceste
riscuri pot fi reduse atât timp cât există informații
suficiente, iar ipotezele considerate în proiectare sunt
verificate înainte de execuție, prin investigarea terenului
și în timpul construirii, prin măsurători in situ. Practic,
Fig. 1 Plan de amplasare
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Din cauza faptului că înaintea începerii lucrărilor
de execuție au fost interceptate resturi ale unor
clădiri vechi, a fost necesară realizarea unei
excavații preliminare, pe o adâncime de
aproximativ 3-4 m, pentru a extrage resturile
fostelor clădiri de pe amplasament, iar peretele
mulat a fost realizat de la cota excavației
preliminare. Pentru aceasta, s-a realizat un proiect
separat, care a prevăzut soluțiile de realizare a
excavației preliminarii: în taluz sau prin sprijinire
berlineză.
1.3 Amplasare și vecinătăți
Proiectul este localizat în nord-vestul zonei centrale a
Municipiului București, în vecinătatea Pasajului
Basarab, în Calea Plevnei.

Vecinătățile cele mai apropiate de excavația
pentru construcțiile noi sunt:
- Nord-Est: Calea Plevnei - în zona de acces pe
pasajul Basarab;
- Nord-Vest: Aleea de acces în complexul
comercial, având cota variabilă de la 83,00 m rMN
în Calea Plevnei la 79,00 m rMN în parcarea
complexului comercial;
- Sud-Vest: incinta complexului comercial, la cota
medie 79,00 m rMN. Clădirea complexului
comercial se află la minim 20 m distanță față de
limita de proprietate. În proprietatea complexului
comercial se află niște ziduri de sprijin (de tipul
sprijinirilor berlineze) care susțin diferența de nivel
a terenului de până la 3,5 m.
- Sud: incinta de cămine studențești. Clădirea cea
mai apropiată se află la circa 40 m distanță față de
limita de proprietate.
- Sud-Est: incinta unei foste fabrici. Pe această
latură, construcțiile rămase se află la limita de
proprietate, însă infrastructura (și excavația
adâncă) se găsește la 9 m, respectiv 16 m distanță
față de limita de proprietate.
- Est: incinta Primăriei. Clădirea se află la circa
15 m distanță față de limita de proprietate la Est și
circa 30 m distanță la Nord, respectiv 30 m și 45 m
de viitoarea infrastructură. Platforma de parcare din
incinta Primăriei se află la cota 83,70 m rMN până
la 4 m distanță față de limita de proprietate, iar
diferența de nivel de circa 1÷2 m este susținută de
o sprijinire berlineză cu dulapi de lemn mai veche.
De asemenea, pe amplasament se află îngropat un
cămin de beton ce adăpostește conducte de
termoficare. Căminul existent a fost luat în
considerare la proiectare astfel încât să fie în
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siguranță și funcțional pe durata execuției noilor
construcții.
La aproximativ 300 m distanță față de
amplasamentul construcțiilor noi, la Sud, se află
Râul Dâmbovița.
1.4 Categoria geotehnică a proiectului

Având în vedere înălțimile și funcțiunile
clădirilor, încărcările transmise terenului de
fundare, localizarea amplasamentului într-o zona
seismică și luând în considerare prezența apei
subterane aproape de suprafață, lucrarea a fost
încadrată în categoria geotehnică 2 (GK 2),
corespunzând unui risc geotehnic moderat, în
conformitate cu standardul European și
normativele Românești (SR EN 1997-1:2004,
SR EN 1997-2:2007, NP 074-2014).
Încadrarea lucrării în categoria geotehnică 2 implică
realizarea investigațiilor geotehnice uzuale (foraje,
penetrări, încercări în laborator), precum și efectuarea
unor calcule de rutină pentru stabilitate/capacitate
portantă și deformații folosind metode uzuale
recomandate în reglementările tehnice în vigoare.
Totuși, ținând cont de anvergura lucrării, de faptul că
s-au realizat încercări cu caracter special în laborator și
pe teren care au fost atent prelucrate și corelate, precum
și de faptul că lucrările de excavații se realizează pe
adâncime considerabilă într-un strat de umplutură
neomogenă, s-a recomandat ca metoda de proiectare să
fie una complexă, utilizând metode de calcul avansate,
care pot să nu facă parte din reglementările tehnice în
vigoare, corespunzător categoriei geotehnice 3.

Fig. 2 Profil litologic împreună cu o parte din investigațiile
geotehnice realizate pentru Studiul Geotehnic

2. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE
Pentru a determina parametrii terenului de fundare și
pentru realizarea unor profile litologice caracteristice
ale terenului din amplasament, în Decembrie 2014 –
Ianuarie 2015, s-au realizat investigații de teren și de
laborator, impuse prin Tema pentru elaborarea Studiului
Geotehnic, realizată de proiectantul lucrării.
Astfel, pentru Studiul Geotehnic, s-au realizat
următoarele investigații:
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10 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 25 m și
50 m (cu prelevare de probe tulburate și netulburate și
teste SPT în straturile necoezive), două foraje
suplimentare (echipate ca puțuri satelit pentru
efectuarea testelor de pompare) cu adâncimi de 10 m,
respectiv 15 m, 7 teste de penetrare statică cu con (+2
teste suplimentare), 5 teste de penetrare statică cu con
echipat cu modul seismic (sCPT), 2 teste de pompare, 1
test Down-hole, 8 dezveliri la fundațiile clădirilor aflate
la limita de proprietate și la căminul conductei de
termoficare de pe amplasament, studiu de micro-zonare
seismică; forajele geotehnice au fost echipate ca puțuri
piezometrice și s-a monitorizat nivelul apei subterane în
decursul a 18 luni. Investigațiile în teren realizate sunt
prezentate în planul de amplasare (Fig. 3).

Fig. 3 Plan de amplasare a investigațiilor de teren realizate
în Dec. 2014 - Ian. 2015

Practic, s-a cercetat amplasamentul în 26 puncte de
investigare, realizând încercări în laborator pentru peste
110 probe prelevate din foraje, aproximativ 90 de
încercări SPT și peste 290 ml de încercări CPTu și
sCPT cu măsurarea parametrilor la fiecare 0,01 m. Cu
toate acestea, trebuie menționat că rezultatele au
prezentat o variabilitate importantă a condițiilor de
teren privind existența și cotele straturilor întâlnite,
având în unele cazuri chiar caracter lentiloform (a se
vedea Fig. 2), precum și din cauza multiplelor umpluturi
eterogene întâlnite și structuri îngropate care a
împiedicat investigarea în unele zone. Din acest motiv,
gruparea rezultatelor pe straturi sau zone s-a realizat cu
un grad de acuratețe mai redus decât se spera sau se
putea obține în condiții de teren mai puțin variabile.
Acest lucru a condus la menținerea unui nivel de
incertitudine al condițiilor de teren mai ridicat.
De asemenea, datorită dezvelirilor realizate, s-au
putut determina cotele de fundare ale construcțiilor de
la limita de proprietate, precum și poziția în plan și în
Nr. 6, 2019 Anul XXIII
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adâncime a căminului conductei de termoficare de pe
amplasament, fapt ce a contribuit la stabilirea
geometriei excavației și a infrastructurii noilor
construcții.
Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici
astfel obținute pentru stratificația considerată în
proiectarea sistemului de susținere sunt redate în
Tabelul 1.
Tabelul 1. Stratificația și principalii parametrii
geotehnici (valori caracteristice)
Strat

Valori caracteristice
Eoed
c’ Φ’
G0
γnat
(kN/m3) (MPa) (kPa) (°) (MPa)

Umplutură
19.0
5
15 10
60
Argilă prăfoasă 19.5
7
30 17
Nisip cu pietriș 21.0
35
0
33
130
Argilă la Argilă
20.0
16
42 21
200
nisipoasă
Nisip argilos
20.0
23
0
33
250
Argilă
19.9
21
62 16
350
Nisip fin
19.1
28
0
33
450
γnat – greutatea specifică;
Eoed – modulul edometric (raportat la efortul geologic al
stratului);
c’ – coeziunea efectivă;
Φ’ – unghiul de frecare internă;
G0 – modulul de forfecare în domeniul deformațiilor mici.

Pentru straturile la care s-a dispus de un număr
suficient de date, s-a realizat prelucrarea statistică a
parametrilor obținuți, însă în cazul umpluturilor
sau straturilor mici sau care nu s-au regăsit în mai
multe dintre foraje, pentru alegerea parametrilor
geotehnici s-a făcut uz mai mult de judecata
inginerească și de experiența similară.
3. PROIECTUL EXCAVAȚIEI

Sistemul de susținere a excavației a fost
dimensionat utilizând metoda elementului finit prin
modele 2D în starea plană de deformații,
considerând pentru pământ legea de comportare
elasto-plastică cu rigiditate sporită în domeniul
deformațiilor mici, în software-ul Plaxis.
Interfața pământ-structură a fost modelată
folosind legea lui Mohr-Coulomb, asociată cu
parametrii de rezistență ai pământului, reduși cu
factorul Rinter considerat 0,7.
Sistemul de susținere este alcătuit din pereți
mulați cu grosimea de 60 cm, fie autoportanți, fie
sprijiniți de un singur rând de șpraițuri înclinate.
Peretele de susținere a rezultat cu lungimi diferite
în baza calculelor sau impuse de condițiile de
asigurare a etanșeității incintei, prin încastrarea
4
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peretelui într-un strat de argilă cvasi-impermeabilă.
Ținând cont de variabilitatea condițiilor
geotehnice din amplasament, inclusiv a nivelului
apei subterane, de prezența construcțiilor
învecinate, precum și de geometria excavației,
inclusiv soluțiile pentru realizarea excavației
preliminare și a adâncimii excavațiilor, s-au luat în
considerare șapte secțiuni caracteristice pentru
calculul lucrărilor de susținere a excavației, după
cum este prezentat în
Fig. 4 și în Tabelul 2.

Fig. 4 Reprezentarea secțiunilor caracteristice pentru
calculul lucrărilor de susținere a excavației

Comportarea in situ a construcţiilor
valori obținute la Starea Limită de Serviciu, utilizând
valori caracteristice ale parametrilor geotehnici, estimați
acoperitor. Acest lucru implică faptul că nu trebuie
atinse valorile estimate pentru starea limită sau, în caz
contrar, trebuie implementate măsuri suplimentare de
intervenție și punere în siguranță. În cazul unei
proiectări foarte performante, pentru verificarea exactă
a ipotezelor din proiectare, ar trebui realizate estimări și
pe scenarii „probabile”.

Fig. 5 Secțiunea caracteristică 1– modelul geotehnic pentru
perete mulat sprijinit printr-un rând de șpraițuri înclinate
(latura dinspre Calea Plevnei și latura dinspre accesul la
complexul comercial)

Tabelul 2. Secțiuni caracteristice de calcul
Secțiune Lungime Adâncime
Excavație
perete, excavație,
preliminară
m
m
Perete mulat sprijinit de un rând de șpraițuri
înclinate
S1
20
13.35
4m - 1:1.15 pantă
S3
18
12.55
Perete mulat autoportant
S2
18
11.00
4.3 m - 1:2 pantă și
sprijinire berlineză
S4
19
12.55
4.3 m - 1:2 pantă și
sprijinire berlineză
S5
19
12.55
3 m - 1:2 pantă
S6
19
12.55
2m - 1:2 pantă
S7
19
11.40
-

În Fig. 5 și Fig. 6 sunt prezentate exemple de secțiuni
caracteristice considerate în calculul sistemului de
susținere a excavației adânci (și în detaliile tehnologice
ale proiectului) pentru peretele mulat sprijinit de
șpraițuri și, respectiv, pentru perete mulat autoportant.
Rezultatele obținute la nivel de deplasări orizontale
ale peretelui mulat de susținere a excavației adânci din
modelele de calcul, sunt prezentate în Tabelul 3,
împreună cu rezultatele obținute în urma măsurătorilor
in situ. Trebuie menționat că aceste valori indicate sunt
Nr. 6, 2019 Anul XXIII

Fig. 6 Secțiunea caracteristică 4– modelul geotehnic pentru
perete mulat autoportant (latura dinspre platforma de
parcare a sediului Primăriei)

4. MĂSURĂTORILE ÎN TEREN ȘI COMPARAȚII
CU ESTIMĂRILE DIN PROIECTARE
4.1 Programul de monitorizare

Lucrările de monitorizare prevăzute în proiect și
implementate în timpul execuției au fost următoarele:
- Construcțiile învecinate (inclusiv căminul conductei
de termoficare și gardul dinspre incinta Primăriei) –
inspectare și măsurători de fisuri și măsurători ale
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deplasărilor verticale prin nivelment geometric de
precizie pe 51 mărci de tasare;
- Zidurile de sprijin de la limita de proprietate –
măsurători ale deplasărilor 3D prin nivelment
trigonometric pe 12 mărci topografice de vizare și
înclinarea pe 5 plăcuțe de înclinare măsurate cu aparatul
clinometric („tiltmeter”);
- Sprijiniri berlineze existente (pe latura dinspre
platforma de parcarea a Primăriei, realizate – probabil –
la momentul relocării conductei de termoficare) și
sprijiniri berlineze noi realizate pentru excavația
preliminară înclinarea pe 12 plăcuțe de înclinare
măsurate cu aparatul clinometric („tiltmeter”);
- Nivelul apei subterane – măsurat în 16 puțuri
piezometrice amplasate în interiorul și în exteriorul
excavației, echipate atât în acviferul superior cât și în
acviferul inferior;
- Deplasări verticale ale terenului de fundare măsurat în
5 tasometre de 50 m adâncime fiecare;
- Deplasarea orizontală a pereților mulați – măsurată în
13 coloane înclinometrice de 25 m adâncime (instalate
cu baza sub adâncimea pereților mulați) și prin
nivelment geometric de precizie pe 50 mărci de
deplasare montate pe grinda de coronament.
De asemenea, tasările construcțiilor noi au fost
monitorizate prin măsurători topografice pe 46 de mărci
de tasare montate la nivelul subsolului 1.
Monitorizarea a început înainte de demararea
lucrărilor de execuție, cu măsurarea construcțiilor
învecinate, apoi măsurătorile s-au realizat la fiecare
fază a excavației, dar nu la un interval mai mare de 2
săptămâni pe perioada execuției infrastructurii. Acolo
unde măsurătorile au relevat evoluții mai puțin
favorabile, măsurătorile s-au realizat la interval maxim
de o săptămână.

Fig. 7 Schiță amplasare elemente de monitorizare geotehnică

NOTĂ: Conţinutul articolului aparţine strict autorului.
........ (Continuare în nr. 1/2020)
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DE VORBĂ ...
Dragi colege, dragi colegi,

Ne aflăm ȋn febra pregătirilor pentru a ȋntâmpina cu
dragoste şi cu plăcere una dintre cele mai importante
sărbători ale creştinătăţii şi anume Naşterea
Domnului nostru Isus Hristos. Toată lumea este
deci preocupată să alerge ici şi colo pentru a procura
cele necesare spre a celebra cât mai frumos, de regulă
ȋn mijlocul familiei şi al celor apropiaţi, această
minunată Sărbătoare. Cei mai mulţi ȋşi doresc să
ningă liniştit şi mantia mirifică a iernii să acopere cu
o perdea albă, strălucitoare, ȋntreaga natură peste care
mogâldeţe colorate să-şi croiască cărări virgine spre a
aduce colindele străbune ȋn casele creştinilor. Desigur
că este mai mult o imagine poetică pe care ȋncă o mai
visăm, dar care nu se mai petrece chiar aşa, pentru că
s-au schimbat şi vremurile, s-a schimbat şi vremea,
ceea ce a făcut să se schimbe şi obiceiurile noastre.
Mantia de nea albă şi strălucitoare se mai poate găsi
ȋn zonele de deal şi munte, unde s-au mai păstrat
nealterate şi obiceiurile strămoşeşti, ȋn rest poate fi
doar o ploicică cu burniţă şi vreme mohorâtă, care va
aduce şi ceva noroi (decor care oricum vine după
topirea zăpezii, dacă va fi), ȋngreunarea circulaţiei şi
a parcărilor, lupta cu ȋndepărtarea zăpezii de pe
spaţiile circulabile, ȋngreunarea aprovizionării, etc. Şi
totuşi oamenii găsesc resursele necesare pecuniare şi
de energie să serbeze cu mulţumire această Sfântă
Sărbătoare. C-aşa sunt românii, optimişti şi
descurcăreţi.
Dragi colege, dragi colegi, după această introducere
de sezon, cam lungă, recunosc, să ne preocupăm şi de
asociația noastră. În primul rând, nu ştim exact unde
va fi următoarea întâlnire, de primăvară. La ultima
şedinţă a rămas nelămurită această problemă. Poate,
totuşi un coleg mai destoinic ne va absolvi de această
dilemă. Îl rog să ne dea de veste cât mai curând,
pentru a ne ocupa şi noi, la rândul nostru, de
organizările generale: stabilirea planului ȋntâlnirii, a
programului de lucru, a responsabilităţilor, etc. Tot
anul viitor, ȋn toamnă, avem alegeri şi conferinţa
comisiei. Vă reamintesc aceste activităţi de pe acum,
pentru că trebuie pregătite din timp. Pentru
Conferință, cel mai important lucru este pregătirea
articolelor şi cooptarea a cât mai mulţi participanţi,
inclusiv din străinătate. Aş dori ca membrii
Consiliului Director să devină mai activi, chiar dacă,
ştiu bine, sunt foarte ocupaţi, dar avem mai mult spor
şi succes dacă lucrăm ȋmpreună. Poate că ar trebui să
mai mărim acest consiliu, cu un membru din zona
energetică, ceea ce ar însemna să modificăm statutul.
De-a lungul timpului, au mai fost diverse propuneri
de îmbunătățire a acestuia, poate că ar fi timpul să o
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facem, deși este destul de complicat să modificăm
acte la Judecătorie.
Mi-am propus să nu ocup prea mult spaţiu ȋn acest
buletin, ci să dau numai veşti de strict interes şi
evident cuvinte de sezon. Fiind ultimul buletin din
acest an, este normal să fie şi unul de bilanţ ȋn care să
tragem unele concluzii. În general activitatea noastră
a fost mulţumitoare din punct de vedere al respectării
programelor propuse şi al organizării evenimentelor
planificate, graţie unor colegi inimoşi, cum ar fi: ing.
Onuţ PRODAN (Şuior-Baia Mare), ing. Avram
CONŢIU şi drd. Mircea CONŢIU (Braşov), ing.
Rodica PARASCHIV, dr. ing. Sorin NICULAE, ing.
Bogdan Mihail DABIJA (Buşteni), dr. ing. Henriette
SZILAGYI
(Cuj-Napoca),
ing.
Constantin
FLĂMÂNZEANU (Căciulata şi Băile Govora),
referindu-mă doar la organizatorii evenimentelor mai
apropiate în timp.
Bilanţul economic este pozitiv, ceea ce ne aduce
liniştea necesară. Numărul membrilor fizici şi juridici
este relativ constant, cu uşoară tendinţă de creştere,
ceea ce este, de asemenea, un lucru pozitiv. Există şi
o scădere a mediei de vârstă, ceea ce este
ȋmbucurător, ȋnsemnând că tinerii conştientizează
importanţa apropierii de partea ştiinţifică a activităţii
lor profesionale. În general, lucrurile merg bine
pentru asociaţia noastră profesională, dragi colege şi
colegi, chiar dacă doamna vicepreşedinte Rodica
Paraschiv se declară nemulţumită ȋn Editorial de
statutul actual al inginerului constructor ȋn societatea
noastră. Trebuie, din păcate, să îi dăm dreptate, ca şi
atunci când afirmă că este bine ca noi să fim cei care
să ridicăm nivelul acestui statut, printr-o pregătire
mai bună, prin implicare, prin responsabilizare, iar
acest lucru trebuie să stea mai mult ȋn sarcina
tinerilor ingineri, căci ei sunt viitorul ţării.
Cu aceste concluzii am să ȋnchei rubrica, nu ȋnainte
de a vă mărturisi, cu toată sinceritatea, că vă doresc
din toată inima să vă bucuraţi de cele mai frumoase
Sărbători ale Crăciunului, ȋn linişte şi pace, cu
deplină sănătate alături de cei dragi, iar Anul Nou
2020 care vine să vă fie plin de ȋmpliniri şi succese,
care să vă aducă mulţumirea sufletească binemeritată.
LA MULŢI ANI, DRAGI COLEGE, DRAGI COLEGI!

Cu toată dragostea,
Preşedinte
dr. ing. Victor Popa
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Restanţieri 2017 şi 2018
ing. Afloare Maricica, ing. Boca Gheorghe, ing. Enciu
Adrian, dr. ing. Macoveanu Dan, ing. Nagy Nandor,
ing. Pleşcan Costel, ing. Szel Alexandru, ing. Şteţiu
Liviu-Radu, ing. Urs Cristian.
Obs: Cei care nu plătesc cotizaţia restantă până la
sfârşitul anului în curs, cu părere de rău nu vor mai
face parte din comisie.
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. Krutsch Helmuth, ing. Opriş
Alexandru Silviu, 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 decembrie - ianuarie,
urându-le sănătate și mult succes. La mulți ani !
dr. ing. Pepenar Ioan
dr. ing. Răcănel Ionuţ Radu
ing. Vişan Angela
ing. Nedelcu Ion
ing. Puşcăşoiu Paraschiv
ing. Dumitrescu George
ing. Conţiu Avram
ing. Nica Maria
ing. Ene Alexandra
ing. Prună Liliana
ing. Lăzărescu Adrian
ing. Filip Mihai Horia
ing. Maniu Ioan Horia
dr. ing. Damian Alexandru
ing. Nedelcu Liontin
ing. Csiszter Kalman Andras
ing. Bucuţa Radu
ing. Pustan Bogdan
ing. Paraschiv Rodica
ing. Cherciu Dumitrache

02 decembrie
04 decembrie
16 decembrie
17 decembrie
19 decembrie
24 decembrie
25 decembrie
27 decembrie
01 ianuarie
04 ianuarie
05 ianuarie
09 ianuarie
09 ianuarie
11 ianuarie
21 ianuarie
25 ianuarie
26 ianuarie
26 ianuarie
29 ianuarie
29 ianuarie
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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
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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

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. POPP & ASOCIATII INGINERIE
GEOTEHNICA S.R.L.
Str. Intrarea Viilor nr.15, sector 5
050162 Bucureşti
Tel: 021.317.88.28/29
office-geo@p-a.ro

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.
Str. Stirbei Voda nr. 95
bl. 25B, sc. A, ap. 13
010118 - Bucureşti, România

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

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. PROFESIONAL CONSTRUCT
PROIECTARE S.R.L.

Tel. / Fax: +40-21-637 35 45
Email: solaron@solaron.ro

Tel:0722.778.912; 0721.565.418
elisabeta.vranceanu@gmail.com

Web: www.solaron.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. TECHNO VOLT S.R.L.
Str. Olăneşti nr.4, sector 6
060401- BUCUREŞTI
Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925
gploesteanu@technovolt.ro

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
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