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Iar în privința cutremurelor, depinde doar de noi
INFORMATIV
cum ne protejăm, pentru că siguranța construcțiilor

EDITORIAL
Responsabilitate și solidaritate, expresii care șiau schimbat profund semnificația la început de
2020
Dipl. Ing. Rodica PARASCHIV
Deputat,
Vicepreședinte Comisia Națională Comportarea in
situ a Construcţiilor

2020 se dovedește a fi un an aparte, pe care
niciunul dintre noi nu îl va putea uita, pentru că
suntem cu toții afectați de urmările pandemiei de
coronavirus. Poate că tocmai de aceea, 2020 se
dovedește a fi anul responsabilității, dar și anul
solidarității. În primul rând al responsabilității,
pentru că a fi responsabil a devenit mai mult decât
oricând o obligație. Iar a fi solidar – o necesitate!
Vorbim despre resposabilitatea cetățenilor de a
respecta ordonanțele militare, pe perioada stării de
urgență, despre responsabilitatea autorităților de a
lua cele mai bune decizii pentru sănătatea publică
sau despre responsabilitatea medicilor de a salva
viețile celor atacați de virusul invizibil Covid-19.
Dar trebuie să vorbim, deopotrivă, despre
necesitatea solidarității, fie cu simplii cetățeni care
au nevoie de ajutor, cu cadrele medicale sau cu
orice profesionist aflat acum în linia întâi.
Pe de altă parte, atenția, responsabilitatea și
solidaritatea trebuie să se manifeste în orice
moment, nu doar atunci când ne simțim cu toții
amenințați de un virus letal, de un cutremur
devastator sau de vreo furie a naturii!
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este atât responsabilitatea specialiștilor, cât și a
celor care beneficiază de rezultatul muncii
acestora!
Înainte de a intra în panică din cauza apariției
coronavirusului în România, la începutul lunii
martie, am rememorat dezastrul produs în țara
noastră de cel mai mare cutremur din ultimii 80 de
ani.
La 4 martie 2020 s-au împlinit 43 de ani de la acea
zi neagră care va rămâne pentru totdeauna înscrisă
în istoria țării noastre, o zi în care unul dintre cele
mai puternice seisme înregistrate pe teritoriul
României a pus la pământ zeci de mii de case,
blocuri, sedii de instituții și, mai presus de atât, a
lăsat în urmă zeci de mii de răniți și persoane
decedate.
1.578 de oameni și-au pierdut viața în România și
alte peste 11.000 de persoane au fost rănite,
majoritatea din cauza prăbușirii clădirilor.
Cutremurul din 1977 a pus la pământ sau a avariat
grav, conform datelor vremii, 32897 de locuințe și
a afectat 763 de unități industriale. Totul în doar
câteva minute, după care am numărat decesele și
imobilele prăbușite sau avariate.
Sunt cifre care ar trebui să ne pună serios pe
gânduri, deși, în intervalul care a trecut de la cele
mai mari cutremure ale secolului trecut – din 1940
și din 1977 – s-au modificat destul de mult
standardele de proiectare și de construire din
România.
Potrivit specialiștilor Institutului Național pentru
Fizica Pământului, “România este o ţară cu
potenţial seismic ridicat, aspect evidenţiat de
studiile de hazard seismic şi de prevederile codului
de proiectare seismică P100. Practic, în orice
moment se poate produce un cutremur cu
magnitudine mai mare de 7 în Zona Seismică
Vrancea, la adâncimi între 60 şi 180 km”. Și, dacă
luăm în calcul și faptul că în zona Vrancea au loc
cel puțin două mari cutremure în fiecare secol, ne
aflăm în situația de a ne întreba – a câta oară? –
dacă am mișcat ceva pentru a ne pune în siguranță
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locuințele, pentru propria noastră protecție, în cazul
apariției unui seism puternic.
Răspunsul este simplu: nu, nici noi, ca persoane,
nici autoritățile, nu am făcut mai nimic pentru ca
numărul victimelor și cel al clădirilor distruse în
urma unui cutremur devastator să fie cât mai
reduse.
Ca inginer constructor, dar și în calitate de
parlamentar al României, trag din nou un semnal
de alarmă în această privință. Vorbim despre
posibilele urmări grave ale unui seism, din cauza
lipsei de responsabilitate. Nu este niciodată târziu
să fim atenți cine ne proiectează și construiește
casele, dacă sunt respectate toate normele în
vigoare în domeniul construcțiilor și, mai mult
decât atât, să ținem cont de prevederile care ne
obligă în prezent să încheiem contracte cu un
diriginte de șantier atunci când ridicăm o casă.
Pentru că nu numai autoritățile și instituțiile
publice au obligația să respecte legea, ci și
proprietarii, fie ei persoane fizice sau persoane
juridice.
De aceea, pentru propria noastră protecție, să
construim cu autorizație, să apelăm la proiectanți și
la constructori autorizați!
Pentru că, așa cum se spune, nu cutremurul omoară
oameni, ci clădirile greșit proiectate sau prost
întreținute!
Pe de o parte, epidemia de coronavirus va trece. Pe
de altă parte, însă, vor râmâne, în continuare,
veșnicele probleme care nu și-au găsit rezolvarea.
Și acestora trebuie să le găsim un vaccin. Iar acesta
se numește responsabilitate!

precum şi o alternativă viabilă la traseul DN 6
pentru legătura Timişoara – Lugoj. În vederea
asigurării desfăşurării traficului pe pod în condiţii
normale, s-au proiectat lucrări care să conducă la
ridicarea clasei de încărcare la nivelul E
(autocamioane A30 şi vehicule speciale V80), în
condiţii de gabarit corespunzător a două benzi de
circulaţie. În acest scop s-a modificat schema
statică a podului din structură Gerber în structură
continuă precomprimată longitudinal şi transversal.
Gabaritul s-a asigurat prin realizarea unei dale din
beton armat, peste cea existentă (suprabetonare).

1. STRUCTURA INIŢIALĂ
Podul este conceput ca o structură cu console şi
articulaţii (Gerber), având un număr de cinci
deschideri (26,5+26,5+30,4+26,5+26,5) cu console
de descărcare (contragreutate) de 7,00 m lungime
la fiecare capăt al podului. Lungimea totală a
podului este de 150,40 m (Foto 1).
Articulaţiile structurii sunt dispuse aşa fel încât în
deschiderile 2 şi 4 s-au format două substructuri
simplu rezemate cu lungime de 26,50 m şi console
de 6,10 m, care reazemă pe pilele 2 şi 3 respectiv
pe pilele 4 şi 5. În deschiderile 1 şi 5 s-au format
două substructuri cu lungime de 20,40 m şi cu
console de descărcare (contragreutate) de 7,00 m,
care reazemă pe pila 1 şi consola deschiderii 2,
respectiv pe pila 6 şi consola deschiderii 4.

UN VECHI POD GERBER REVITALIZAT
PRIN
PRECOMPRIMARE EXTERIOARĂ
Dipl. Ing. Adrian BOTA, Ass. Prof. PhD
Dipl. Ing. Dorian BOTA

Foto 1 Vedere din aval
REZUMAT
Podul peste Timiş la Albina asigură legătura între
municipiile Timişoara şi Lugoj prin oraşul Buziaş,
facilitând accesul la reşedinţa de judeţ a locuitorilor
din acest perimetru. Datorită dezvoltării economice
importante a acestei zone, DJ 592 reprezintă o
arteră cu un rol aparte în menţinerea legăturilor
socio-economice în această parte a judeţului Timiş,
Nr. 2, 2020 Anul XXIV

Deschiderea centrală (30,40 m) este realizată dintro substructură cu înălţime constantă şi cu lungimea
de 18,20 m, care reazemă pe consolele
deschiderilor 2 şi 4.
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2. ANSAMBLUL

LUCRĂRILOR

DE

CONSOLIDARE
2.1.

Foto 2 Gabaritul iniţial al podului Albina
În plan transversal, lăţimea părţii carosabile este de
6,00 m şi trotuarele de câte 0,50 m (Foto 2). Podul
este alcătuit din trei grinzi principale amplasate la
2,55 m interax (Foto 3). Repartizarea transversală a
încărcărilor se realizează prin intermediul a două
antretoaze în câmp şi a plăcii superioare, care are
grosime constantă pe întreaga lungime a podului.
La partea inferioară, pe pile, grinzile sunt
solidarizate prin intermediul unei plăci având
grosimea de 24 cm.

Consolidarea podului

Traseul de drum afectat de lucrări totalizează o
lungime de 174,90 m din care podul are 144,90 m.
În plan, podul este amplasat pe un tronson de
aliniament. În profil longitudinal, traseul prezintă o
convexitate cu raza de 3500 m.
Pentru consolidarea podului din beton armat s-au
prevăzut o serie de lucrări menite a aduce structura
la forma prezentată în Fig. 4.
Pentru ca lucrările la pod să se poată desfăşura în
deplină siguranţă şi pentru a se putea respecta
cerinţele tehnologice, s-a realizat o variantă
provizorie de circulaţie pe care s-a deviat traficul
de pe pod.

Foto 3 Intradosul structurii

Fig. 4 Noua secţiune transversală

În sens longitudinal grinzile au înălţime variabilă,
de la 1,68 m în câmp la 2,63 m pe reazeme.
Lăţimea grinzilor este constantă pe toată lungimea
podului şi anume, 30 de cm la grinzile marginale şi
35 de cm la grinda centrală.
Parapetul este de tip pietonal, metalic, alcătuit din
profile laminate.
Infrastructura este alcătuită din 6 pile, din care pila
1 şi 6, fiind amplasate în albia majoră, au înălţime
de cca. 4 m, iar pilele 2, 3, 4 şi 5, fiind amplasate în
albia minoră, au înălţime de cca. 8 m. Secţiunea
transversală a pilelor este dreptunghiulară
prevăzută cu avanbec de forma ogivală, ranforsat
cu profil metalic şi arierbec semicircular. Secţiunea
pilelor este variabilă după ambele direcţii,
reducându-se către partea superioară (Foto 3).

Lucrările pregătitoare au constat în rezemarea
provizorie a tablierului din deschiderile D1 şi D5 în
dreptul articulaţiilor Gerber pe palei de inventar,
montarea unei podine de lucru suspendată la
intradosul suprastructurii, demolarea căii pe pod
până la nivelul structurii de rezistenţă, demolarea
parapetului existent. De asemenea s-a procedat la
demolarea unor elemente de structură, anume
consola trotuarului (prin tăiere cu disc diamantat) şi
a contragreutăţilor de la capetele tablierului.
La cele două capete ale suprastructurii s-au realizat
culei false din elemente prefabricate, folosite
numai pentru reţinerea terasamentului şi pentru
rezemarea plăcilor de racordare.
La pilele P1 şi P6 s-a modificat sistemul de
rezemare, din rezemare directă pe foaie de carton
asfaltat în rezemare pe aparate de reazem din
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neopren armat, dispuse sub fiecare din cele 3 grinzi
În vederea realizării ancorajelor pentru sistemul de
precomprimare longitudinală, pe pile s-au refăcut
antretoazele existente şi s-au ranforsat antretoazele
din câmp. Ulterior s-a procedat la precomprimarea
acestor elemente transversale.
Pentru transformarea suprastructurii într-o grindă
continuă, iniţial s-au blocat articulaţiile Gerber cu
dispozitive metalice de inventar iar apoi s-a
continuizat structura în mod efectiv prin realizarea
unor zone din beton armat monolit (Foto 5, 6).
După continuizarea structurii şi realizarea
legăturilor transversale (Foto 7) a devenit posibilă
precomprimarea longitudinală cu cabluri exterioare
drepte, pozate în tubulatură de protecţie, ancorate
în antretoazele de pe pile. Pretensionarea cablurilor
s-a făcut pe fiecare deschidere, simultan la cele 3
grinzi, cu presă monotoron. Precomprimarea
structurii s-a realizat în două etape, prima înainte
de realizarea dalei de suprabetonare iar a doua
după definitivarea acesteia.
Ulterior fisurile din grinzi s-au închis prin injectare
cu răşini epoxidice.

Foto 5 Rezemare provizorie

Foto 6 Continuizare
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În vederea realizării plăcii de suprabetonare s-a
prelucrat prin buciardare suprafaţa dalei existente
şi s-au montat conectori la extradosul grinzilor
existente şi al antretoazelor consolidate. Simultan
cu cofrarea şi armarea dalei monolite s-au inclus şi
piesele metalice înglobate pentru parapet, suport
cabluri şi conducte, respectiv jgheab colector (Foto
8).
La betonarea dalei s-a avut în vedere un program
care a fost menit să împiedice apariţia întinderilor
în dală în zonele deja betonate şi, în consecinţă, sau betonat pentru început zonele din câmp şi apoi
cele de deasupra pilelor.
Echiparea tablierului a constat în montarea
sistemului colector pentru apele pluviale, pe faţa
grinzii parapet, montarea parapetului direcţional
din elemente metalice zincate, hidroizolarea dalei
şi aşternerea căii din beton asfaltic.
Protecţia anticorozivă a betonului s-a aplicat atât pe
tablierul vechi cât şi la intradosul noii dale, după
pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor.
Rosturile de dilataţie de la capetele tablierului au
fost acoperite cu sisteme bitum-elastomer.
Echiparea tablierului a fost completată cu scările de
acces şi casiurile prevăzute la ambele extremităţi
ale podului.
Ca măsură de protecţie a mediului s-au montat
separatoare de hidrocarburi în zonele de descărcare
a casiurilor.
Elevaţia pilelor a fost curăţată şi reparată cu
mortare epoxidice, iar zona cu eroziuni puternice
(zona pe care nivelul apei variază în mod frecvent)
a fost reconstruită prin torcretare în prezenţa unei
reţele de armătură.
Lucrările se vor finaliza prin amenajarea albiei în
proximitatea podului pentru asigurarea unor
condiţii bune de scurgere a apelor.
Traficul pe pod a fost reluat în luna noiembrie
2014 şi s-a procedat la dezafectarea variantei de
circulaţie.

Foto 7 Precomprimare transversală
4

Comportarea in situ a construcţiilor

CisC

Foto 10 Pod provizoriu – în exploatare
Foto 8 Armarea dalei
2.2.

Podul pentru varianta de circulaţie

În vederea asigurării desfăşurării traficului în
condiţii normale pe toată durata execuţiei reparaţiei
şi consolidării podului din beton armat, s-a realizat,
în paralel cu traseul definitiv (existent), o variantă
de circulaţie care asigură traversarea râului Timiş
pe un pod provizoriu.
Lungimea totală a variantei de circulaţie este de
393 m, din care drum 285 m iar pod 108 m.
Rampele de acces la podul provizoriu s-au realizat
cu o singură bandă de circulaţie şi pantă
transversală unică de 2,5%. În profil longitudinal,
declivitatea variază între 1,81% şi 2,19%.
Structura rutieră este de tip clasic, cu două straturi
de beton asfaltic pe fundaţie din balast şi piatră
spartă.
Podul provizoriu care asigură traversarea peste râul
Timiş este amplasat în aval de podul existent, are 6
deschideri din tabliere metalice de inventar (Fig. 9
şi Foto 10).

Infrastructurile intermediare sunt realizate sub
formă de palei metalice executate fiecare câte 4
buc. ţeavă de oţel Ø800*10, introduse în teren prin
vibrare la o adâncime de cca 10 m sub cota
terenului. După batere, ţevile au fost umplute cu
nisip îndesat şi închise cu capac la partea
superioară. Această operaţiune permite ca
descărcarea sarcinii din încărcarea utilă şi
permanentă să se facă pe întreaga secţiune cu
dimetrul de 800 mm şi nu numai pe aria definită de
grosimea pereţilor ţevilor. Calea pe podul
provizoriu s-a realizat din 6 cm beton asfaltic tip
B.A. 25.
La ora actuală podul din beton armat,
precomprimat, supus consolidării, este dat în
exploatare (Foto 11 şi 12), preluând în condiţii
foarte bune traficul intens din zonă.

Foto 11 Podul consolidat – în exploatare
Fig. 9 Pod provizoriu – secţiune transversală
Nr. 2, 2020 Anul XXIV
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Foto 12 Parapet la pod fără trotuar
REFERINȚE
[1]

**** SC APECC SRL Timişoara,
„Reabilitare pod pe DJ 592 km 14+392,
peste râul Timiş, la Albina”, Contract 678,
2010.

[2]
**** RW Engineering – Elastomeric
bearing pads. Expansion joints.

DE VORBĂ ...

Dragi colegi și prieteni,
Evident că adresarea este și pentru dragele noastre
colege.
Nici nu știu ce să vă spun ȋn rubrica dedicată
cuvântului președintelui, pentru că subiectul zilei
este cunoscut și oamenii din toată lumea vorbesc și
dezbat ȋn tot felul, o singură problemă, aceea a
coronavirusului sau COVID 19, cum se mai
numește, deși nimeni nu știe de fapt mai nimic.
Cred că s-au pronunțat aceste cuvinte de mai multe
ori chiar decât numărul virușilor care există.
Noi ar fi trebuit să discutăm acum despre ȋntâlnirea
de primăvară de la Tg. Jiu, unde colegii noștri din
această urbe, Liliana Prună, Gheorghe Hodăjeu (pe
care ȋl felicităm pentru onomastica din 23 aprilie,
ca și pe toți ceilalți colegi și colege cu același
prenume sau derivate), Ilie Merfu s-au străduit să
Nr. 2, 2020 Anul XXIV

organizeze cât mai bine acest eveniment. Nu
rămâne decât să le mulțumim pentru munca lor și
să le promitem că vom continua programul plănuit,
atunci când se va putea și dacă vom ieși cu bine din
această perioadă tulbure, care a picat brusc pe
capul nostru luându-ne prin surprindere.
Ceea ce mă surprinde ȋntr-un mod „surprinzător”,
aș spune, (ca să fac un joc de cuvinte), este faptul
că auzim tot mai des de vârsta 65+. Unii o spun
mai direct cum că e de vorba de cei bătrâni.
Totodată, constat că se vorbește tot mai mult
despre o grijă deosebită față de această grupă de
vârstă, ținând cont de neputința lor ȋn a se mai
descurca pe cont propriu. Am ȋnțeles chiar că s-a
vehiculat și ideea izolării acestora ȋn locuri
speciale, poate direct ȋn locuri cu verdeață, pentru
mai mult timp, cu scopul evident, ați ghicit, al
protejării lor.
M-am uitat și eu ȋn buletin și am constatat că fac
parte din această categorie a bătrânilor. Sincer să
fiu, nici nu știu când și mai ales cum am ajuns așa,
pe nesimțite, ȋn această categorie, mai ales că nu
mă simt atât „ȋn neputință”, ȋncât să aibe cineva
grijă de mine. Ba mai mult, deși aș putea spune că
fac parte chiar din categoria 75 +, muncesc cu sârg
ȋn grădina mea, care ar putea să fie dată exemplu
de felul cum este lucrată. Ȋn plus, am mintea
limpede și ȋncă nu am dat ȋn mintea copiilor, așa că
mai scriu câte un articol la vreo revistă de
specialitate sau la vreo conferință națională sau
chiar internațională și încă sunt solicitat de te miri
unde din țară, de persoane pe care uneori nici nu le
cunosc, să le dau câte un sfat util despre poduri. De
cele mai multe ori mă simt mai ocupat ca atunci
când mergeam zi de zi la serviciu. Chiar ȋn această
perioadă trebuia să particip la o importantă
conferință AICPS 30, care evident s-a amânat
pentru anul viitor la o dată nederminată, ba chiar și
la o conferință internațională ȋn Japonia, unde am
trimis un articol interesant, care a fost aprobat
pentru publicare. Sigur că nu m-aș fi dus pentru
prezentarea acestuia, din motive evidente: nu mai
sunt ȋn câmpul muncii pentru a putea fi
sponsorizat. Conferința era programată pentru
ȋnceputul lunii iulie, dar cred că și aceasta se va
amâna, deși ȋncă nu s-a anunțat. Se vede treaba că
și un bătrân mai poate fi activ și util.
Dar să ȋncetez cu lauda de sine și să vă spun că mai
toți acești bătrâni din categoria 65+ sunt ȋncă activi
și utili, doar că nu mai sunt vizibili, ȋnsă așa
invizibili cum sunt contribuie tot invizibil la
acoperirea necesităților societății sau cel puțin la
economisirea acestora, produse de cei din
6
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activitatea vizibilă. Să ne gândim doar la acei țărani
cu mult peste 65+, care pe vremuri erau considerați
ca făcând parte din „talpa țării”, pe care i-am văzut
adesea gârboviți și cu mâinile crăpate trebăluind
toată ziua prin gospodăria lor, asigurându-și singuri
cele necesare traiului zilnic, fără a deveni povară
pentru cineva. Pe de altă parte cu experiența lor de
viață, cei care au parcurs multe ȋncercări și
evenimente neplăcute, poate chiar similare cu cel
ȋn care ne aflăm, pot fi utili pentru sfaturi bune
pentru cei care ȋși ȋncep cursul vieții.
Anumite „fake-news-uri” spun că apariția „din
senin” a acestui virus complet necunoscut, invizibil
și viclean, care a făcut ravagii ȋn toată lumea și
căruia nu i găsește leacul, nu ar fi chiar
ȋntâmplătoare, ci ar face parte dintr-un plan al unor
suprabogați ai lumii, cunoscuți dar nevizibili, care
chipurile ar conduce lumea din umbră, dorind o
nouă ordine mondială prin care vor o „purificare” a
planetei, eliberând-o de anumite lesturi cum ar fi
pensionarii, adică cei din categoria 65+, care
trăiesc prea mult consumând resursele celor activi.
Eu unul nu cred ȋn „fake-news-uri”, mai ales ȋntrunul aberant, gândit doar de minți demente,
diabolice, știind tot din ȋnțelepciunea lumii, că
atunci când dorești răul altuia se răsfrânge ȋn final
și asupra ta. Gândiți-vă doar la cazul lui Hitler,
când gândirea lui dementă i-a adus și sfârșitul
tragic, tocmai când ȋși dorea cel mai mult să se
bucure de stăpânirea lumii.
Dragii mei, m-am pierdut ȋntr-o temă care este la
modă ȋn dezbaterile actuale (care poate v-a
plictisit) și care nu ar trebui să aibă de a face cu
treburile noastre, dar m-a prins valul.
Ȋn concuzie, am vorbit și cu colega noastră Liliana
Prună, care a ȋnțeles că deocamdată nu mai putem
vorbi despre ȋntâlnirea de la Tg.Jiu, rămânând să
reluăm problema după ce, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu, poate reușim să depășim această cruntă
ȋncercare, mai ales că cei mai mulți dintre noi fac
parte din categoria de vârstă mult vizată.
Vă doresc din toată inima vouă și tuturor celor
dragi, multă, multă sănătate și tot binele din lume
și mă rog Bunului Dumnezeu să ne aibă sub
ocrotirea Sa.
Cu toată dragostea și prietenia,
Victor Popa,
Ȋncă președintele vostru
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Comportarea in situ a construcţiilor

Restanţieri 2018 şi 2019
ing. Andreka Adrian – Dan, ing. Andreka Ioana, ing.
Cucoară Cristian Constantin, ing. Cucoară Ion Cătălin,
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

Restanţieri 2019
ing. Boca Gheorghe, ing. Coşovliu Lavinia Antonia,
ing. Merfu Ilie, ing. Milea Dragoş Iulian, ing. Olteanu
Andrei Constantin, ing. Păstrăv Mircea Ioan, ing.
Pleşcan Costel, ing. Popescu Mircea, ing. Tudosescu
Gabriel, dr.ing. Ţabrea Adrian, dr. ing. Ungureanu
Valentin – Vasile, ing. Vasile Gabriel, ing. Varabiev
Lucian.
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 aprilie-mai,
urându-le sănătate și mult succes.
La mulți ani!
ing. Murăraşu Gheorghe
dr. ing. Păstrăv Mircea-Ioan
ing. Prodan Onuţ
ing. Bădescu Roxana
dr. ing. Dobrescu Cornelia
ing. Milea Dragoş-Iulian
dr. ing. Bîtcă Daniel
ing. Cucoară Cristian C-tin
ing. Fătu Aurelian
ing. Csiszer Andor
ing. Dico Carmen
ing. Apostu Marian
dr. ing. Alexa Pavel
dr. ing. Iliescu Mădălin
dr. ing. Ţabrea Adrian
ing. Opriş Alexandru Silviu
ing. Negrilă Aurel
ing. Trif Daniela
ing. Varabiev Lucian

02 aprilie
08 aprilie
09 aprilie
18 aprilie
19 aprilie
26 aprilie
01 mai
01 mai
08 mai
10 mai
13 mai
15 mai
19 mai
21 mai
22 mai
24 mai
26 mai
31 mai
31 mai
7
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MEMBRI COLECTIVI

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
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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. PROFESIONAL CONSTRUCT
PROIECTARE S.R.L.

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

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

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

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. 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. 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. SIBAREX S.A.
Str. Prundului nr.1
cod 627055 CÂMPINEANCA
Jud. Vrancea
Tel/Fax: 0237-221361; 0237-221603
sibarex@sibarex.ro

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

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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