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COMPORTAREA IN SITU A 

CONSTRUCȚIILOR ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI 

ECONOMIEI CIRCULARE 

 
dr. ing. Emil Sever GEORGESCU 

 

INCD URBAN-INCERC 

Vicepreședinte construcții al CNCisC 

 
Construcțiile sunt un domeniu în continuă evoluție. 

Recenta Conferință a CNCisC a arătat că membrii 

asociației noastre sunt preocupați de starea 

construcțiilor și lucrărilor publice, ca și de 

comportarea acestora pe lungi perioade de timp. 

Mediul natural și construit actual se confruntă însă cu 

noi provocări. Pentru a face față schimbărilor 

climatice în România și a implementa Directivele 

Europene, a fost elaborată Strategia Națională de 

Renovare pe Termen Lung – SNRTL. Pentru că 

suntem într-o zonă puternic seismică este în lucru 

Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic - 

SNRRS.  
 

Pe lângă acestea, există Strategia Naționalã pentru 

dezvoltarea durabilã a României 2020-2030 și se 

definitivează Strategia României pentru economia 

circulară 2030 - ROCES 2030, elaborată în contextul 

instrumentelor de planificare, cu referință la 17 

obiective de dezvoltare Durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, ca și la alte cerințe internaționale, 

naționale și regionale.  
 

Strategia ROCES 2030 conduce la tranziția accelerată 

de la modelul economic liniar către unul integrator și 

la eliminarea efectelor și impactului negativ al 

acestuia către o nouă abordare, modelul circular. 

Asigură reducerea generării deșeurilor și reutilizarea 

resurselor, cu un model nou de consum, în care 

valoarea produselor, materialelor și resurselor rămâne 

în economie cât mai mult timp posibil, prin regenerare 

și conversie în resurse. 
 

Toate aceste noi strategii conduc către noi cerințe și 

concepte de realizare și urmărire a construcțiilor pe 

întreg ciclul de viață, incluzând demolarea și post-

demolarea. Construcțiile renovate sau consolidate 

trebuie și acestea urmărite în mediul construit. Pentru 

a se asigura atingerea obiectivelor ROCES 2030 

considerăm necesară o nouă gândire, inclusiv din 

partea membrilor comisiei CNCISC. La nivel național 

sunt necesare cercetări interdisciplinare specifice. În 

INCD URBAN-INCERC s-au inițiat câteva programe 

de cercetare care au permis definirea elementelor 

metodologice de proiectare şi monitoring, modelarea 

şi optimizarea experimentală a unor eco-materiale 

compozite. De exemplu, perfecţionarea sau 

dezvoltarea de noi elemente de construcţie, lucrări de 

stabilizare a terenurilor de fundare, lucrărilor de 

infrastructură rutieră la straturile de bază şi de formă 

ale drumurilor şi ca umpluturi controlate la 

construcţiile civile şi industriale. Un proiect de 

specificaţie tehnică stabileşte procedura de 

valorificare a deşeurilor din construcţii pentru 

obţinerea unor elemente, structuri sau materiale 

performante şi sustenabile, ca și cerinţele tehnice şi de 

calitate, definite în scopul îmbunătăţirii 

caracteristicilor de performanţă tehnică şi de mediu 

specifice. Alte cercetări privesc valorificarea în 

construcții a deșeurilor agricole vegetale, sau a altor 

resurse naturale, cum ar fi produsele eco-inovative pe 

bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor. 
 

Cu privire la corelația Strategiei României pentru 

economia circulară 2030 cu materialele ce se pot 

obține din demolarea construcțiilor, în prezent se 

raportează zilnic mari încălcări ale protecției mediului, 

deoarece multe deșeuri din construcții sunt aruncate 

ilegal în vecinătatea localităților.  
 

Paradoxal, noi știm deja că din punct de vedere 

probabilistic România se află într-o etapă de pregătire 

pentru un posibil cutremur puternic de Vrancea, care 

poate afecta cca 50% din teritoriu și genera cantități 
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imense de produse din prăbușiri și demolări de 

construcții, situație pentru care societatea nu este încă 

pregătită, dar poate progresa pe baza unor cercetări 

specifice. Cum vom face față atunci, dacă nu ne 

pregătim de acum?  
 

La nivel UE avem exemplul dramatic al cutremurelor 

din zonele Amatrice – Norcia din centrul Italiei, 24 

august 2016, 3,36 AM și ulterior, până în 2017. 

Cutremurul din luna august 2016 a avut magnitudinea 

Mw 6,2 și adâncime 4 km. Zona afectata a inclus 

câteva mici orașe si sate din 4 provincii. S-au raportat 

296 morți (11 din Romania), 388 răniți și 2.500 

evacuați. In 2016 și 2017 au urmat replici puternice 

care au distrus și casele care păreau puțin avariate și 

sigure. Cel mai reprezentativ, la 26 octombrie a 

început o secvență seismică de 18.000 de evenimente 

cu magnitudine între 4 si 6, continuat la 18 ianuarie 

2017 cu 4 evenimente cu magnitudinea peste 5, 

cauzând avalanșe și 34 de morți. Pierderile economice 

au atins 21,5 miliarde Euro. La Amatrice nu au putut 

fi construite imediat case temporare lângă locul 

caselor distruse din cauza ruinelor care acopereau 

zone întinse. În septembrie 2017, la Amatrice zona era 

închisă și controlată de armată, clădirile prăbușite erau 

încă pe amplasament, iar molozul încă nu fusese 

evacuat decât parțial, deoarece legislația de mediu 

impune să fie procesat și reciclat. În august 2019 era 

încă la amplasament cca. 30-40% din moloz. 
 

Având în vedere toate aceste aspecte și argumente, 

CNCISC poate să asigure implementarea Strategiei 

Naționale de Renovare pe Termen Lung – SNRTL, ca 

și a Strategiei Naționale de Reducere a Riscului 

Seismic – SNRRS, cu atenție la atingerea obiectivelor 

Strategiei României pentru economia circulară 2030 

ROCES 2030, prin acțiuni individuale și colective.  

 
 

SOLUȚII DE REABILITARE A 

CLĂDIRILOR BISERICILOR DIN LOC.    

ICLOD ȘI ARUNCUȚA 
 

dr. ing. Alexandru DAMIAN 

ing. Alexandra BERINDEAN 

 

S.C. HYPAR PROIECT S.R.L. Cluj Napoca 

 

1. INTRODUCERE 

 

Clădirile, care fac obiectul prezentei 

lucrări, sunt situate în localitatea Iclod, com. 

Sâncel, jud Alba, respectiv în satul Aruncuța, 

com. Suatu, jud. Cluj. Clădirile au fost construite în 

jurul anilor 1887-1888, cea din Iclod, și în jurul anului 

1928, cea din Aruncuța. 

Cu cca. 20 de ani în urmă, în zidurile 

Bisericii din Iclod (Fig. 1) au apărut primele fisuri, 

care în timp s-au amplificat, astfel că la momentul 

realizării investigațiilor tehnice în amplasament, 

unele dintre acestea au devenit fracturi, cu 

deschideri maxime la streașină de până la 10 cm. În 

anul 1998 s-a executat o lucrare de consolidare a 

terenului în zona colțului sudic-vestic al bisericii, cu 

un zid de sprijin cu contraforți. Cu toate acestea în 

anul 2012 fiind o perioadă lungă de secetă au 

reapărut degradările în pereţi, evidențiate de fisuri, 

ca şi tasările terenului în zona aceluiași colţ sud-

vestic. 

De asemenea, cu cca. trei decenii în urmă, în 

zidurile Bisericii din Aruncuta (Fig. 2) au apărut 

fisuri care l-au determinat pe Părintele paroh din 

acea vreme să ia măsuri de consolidare, însă acestea 

s-au rezumat doar la turnarea trotuarului din jurul 

bisericii și montarea unor tiranți în mai multe 

secțiuni transversale ale clădirii. În jurul Bisericii 

din Aruncuța s-a realizat o umplutură care s-a 

racordat cu terenul natural printr-o ușoară taluzare, 

iar la contactul cu elevația fundației s-a turnat în 

anul 1990, sau puțin anterior acestui an, un trotuar 

din beton a cărui grosime în extremitatea vestică a 

bisericii este de 15 cm dar care crește înspre est până 

la 40 cm, tocmai datorită pantei umpluturii. 

În lucrare se încearcă identificarea cauzelor 

probabile ale degradărilor întâlnite şi se prezintă 

rezultatele urmăririi comportării în timp a 

construcțiilor, ca şi soluţii pentru reabilitarea 

acestora. 

Construcțiile au regimul de înălțime Parter 

cu zona de intrare a Pridvorului și Pronaosului mai 

înaltă, cuprinzând și Clopotnița. 

         

 

 

 

 

Fig. 1. Aspect general Biserica Iclod 

  
 

Fig. 2. Aspect general Biserica Aruncuța 
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Clădirea bisericii din Iclod este alungită 

(Fig. 3), pe direcţie NE-SV, având forma în plan 

dreptunghiulară, până în zona de început a altarului 

de unde devine ogivală. Dimensiunile generale ale 

clădirii sunt de 19,45 m, lungimea, respectiv 7,60 

m lăţimea. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Plan parter clădire Biserică Iclod 

Structura de rezistenţă a clădirii Bisericii se 

compune din fundaţii continue din piatră zidită cu 

mortar de argilă în care se intercalează pe alocuri şi 

cărămidă, pereţi portanţi din zidărie din cărămidă 

plină, fără centuri din beton armat la partea 

superioară, planşeu din bolţi de cărămidă în zona 

pronaosului şi din lemn în rest, cu acoperiş tip 

şarpantă din     lemn. 

 

             
 
 

Fig. 4a, b, c. Structura de rezistență a construcției 

existente 

 
Clădirea Bisericii existente din Aruncuța 

prezintă o configurație aproximativ rectangulară în 

plan, cu dimensiunile maxime de cca. 9.47 m x 

24.50 m (Fig. 5). În elevație, înălțimea maximă la 

coamă a navei este de 9.00 m, iar înălțimea la 

streașină este de 5.00 m, față de cota zero. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Plan parter clădire Biserică Aruncuța 

Structura de rezistență a construcției 

existente este alcătuită din fundații continue, 

realizate din zidărie de piatră (Fig. 6a), elevații 

(soclu) realizat din tuf vulcanic (Fig. 6b), pereți 

interiori și exteriori realizați din zidărie de 

cărămidă plină (Fig. 6c), planșeu peste parter 

realizat din bolți de lemn (Fig. 6d), în zona navei, 

respectiv planșee intermediare și rigidizări din 

lemn în zona turnului, precum și șarpantă din lemn 

cu învelitoarea din tablă fălțuită. 
 

    
 

Fig. 6a, b, c, d. Structura de rezistență a construcției 

existente - investigații 

 

2. INVESTIGAŢII. REZULTATE 

OBŢINUTE 
 

Primele investigații personale au avut loc 

în anul 2015, la clădirea Bisericii din Iclod, după 

care s-a efectuat urmărirea comportării construcţiei, 

inclusiv pe perioada reabilitării (2015-2017), 

respectiv în anul 2019, la clădirea Bisericii din 

Aruncuța. 

La inspectarea tehnică a obiectivelor s-au 

efectuat observații vizuale asupra spațiilor 

interioare și exterioare, acestea prezentând multiple 

degradări și fisuri în elementele structurale, care 

puneau sub semnul întrebării reabilitarea în condiţii 

de siguranţă a clădirilor, în special a structurii 

Bisericii din Iclod. Datorită finisajelor prezente, 

inspectarea tehnică completă a elementelor 

structurale nu a fost posibilă. 

Se menționează faptul că, la data 

inspecțiilor tehnice detaliate în amplasamente, s-au 

observat anumite degradări și fisuri, după cum 

urmează: 

 Biserica din Iclod: 

 cele două fracturi majore (Fig. 7a, b) în dreptul 

cărora s-au executat sondajele deschise la 

fundații indică o tasare a părții sud-vestice a 

bisericii care corespunde clopotniței având ca 

efect „ruperea/ secţionarea” în două a clădirii; 
 

      
 

Fig. 7a, b. Degradări – fracturi fațade 

 fractura din peretele ax A al bisericii se 

continuă şi în fundaţie; 

 întregul contur al clopotniţei, la contactul cu 

pereţii înspre interiorul bisericii, este marcat 
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de fracturi cu deschideri de până la 5÷10 cm 

(Fig. 8a, b, c), ceea ce relevă o comportare 

diferită a celor două tronsoane de construcţie 

din punct de vedere al deplasărilor verticale, ca 

şi o uşoară înclinare după aspectul deschiderii 

fisurilor; 
 

   
  

Fig. 8a, b, c. Degradări – fracturi interioare 

zona dintre clopotniță și naos 
 

 câteva fisuri și degradări din zona scărilor şi a 

rigolei alăturate; 

 fisură în tavan (Fig. 9a) și deformare tavan spre 

altar; 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 9a, b. Aspect fisuri tavan spre altar 

 fractură teren lângă Biserică colț S-V (Fig. 10a); 

 fractură trotuar lângă Biserică colț S-V (Fig. 

10b) 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10a, b. Aspect fractură teren și trotuar colț 

S-V 
 

 Biserica din Aruncuța: 

 crăpături în zona altarului, în partea nord-

estică a clădirii (Fig. 11a); 

 fisuri în zidul nordic al bisericii (Fig. 11b); 

 fisuri în zidul sudic al bisericii (Fig. 11c); 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 11a, b, c. Aspect crăpături în zona altarului și fisuri în 

zidul nordic și sudic al bisericii 
 

 utilizarea tufului vulcanic, care este o rocă 

mai slabă, cu rezistență redusă la îngheț-

dezgheț, fapt evidențiat foarte clar în zona 

cea mai afectată (zona altarului), unde s-a 

produs acea forfecare a fundației (Fig. 

12a), iar blocurile de tuf vulcanic din 

elevație sunt degradate prin alterare și 

exfoliere în plăci (Fig. 12b); 

 

       
 

Fig. 12a, b, c. Aspect sondaje elevație 

zona altarului și degradare trotuar 
 

 degradarea trotuarelor prin îndepărtarea 

acestora de clădire (Fig. 12c), precum      şi 

observarea fisurilor, datorită tasării 

terenului; 

 fisuri buiandrugi pereți altar (Fig. 13a); 

 fisură între peretele de la altar și cel de la 

naos (Fig. 12b); 

 

             

Fig. 13a, b, c. Aspect fisuri pereți și buiandrugi zona 

altarului 
 

 contactul clopotniței cu pereţii înspre 

interiorul bisericii este marcat de o fractură 

(Fig. 13c), cu deschidere de până la 2 cm, 

ceea ce relevă o comportare diferită a celor 

două tronsoane de construcție din punct de 

vedere al deplasărilor verticale; 

 fisuri boltă naos, deasupra zonei corului 

(Fig. 14a, b); 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 14a, b. Aspect fisură boltă naos, deasupra zonei corului 
 
 

3. IDENTIFICAREA CAUZELOR 

PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR 
 

Cauzele probabile ale degradărilor întâlnite 

sunt: 
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 Biserica din Iclod: 

 tasarea diferențiată a stratului de argilă prăfoasă 

mai afânată cu compactitate redusă peste 

formațiunea marnoasă consolidată şi mult mai 

puțin permeabilă; 

 turnul cu clopotnița, situat în extremitatea sud-

vestică, care determină sarcini mai mari pe 

fundația acestei zone datorită greutății sale 

provenite din masivitatea zidurilor, masa 

clopotului de 500 kg şi sarcinile dinamice ca 

efect   al vibrațiilor în timpul acționării clopotului; 

 alunecarea de teren a versantului sudic-vestic 

produsă în urma unei perioade cu ploi abundente; 

 Biserica din Aruncuța: 

 sistemului structural folosit (uzual la vremea 

respectivă), fără elemente de confinare; 

 vârsta și calitatea mai slabă a materialelor - 

zidăria folosită în zona altarului (cărămizi+mortar 

de argilă); 

 acțiunea agenților externi asupra materialelor, în 

special a celor din zona soclului (gelivitate), care 

au condus la deteriorarea semnificativă a 

acestora; 

 tasările diferențiate ale terenului de sub fundații, 

datorate unei umeziri ale acestuia, favorizată de 

deversarea necorespunzătoare a apelor meteorice; 

 existența unor frasini bătrâni și masivi, la distanțe 

de 5-6 m, ale căror rădăcini au ajuns până la 

infrastructură, fiind întâlnite în unele sondaje 

deschise, executate la contactul cu fundația; 

 lipsa centurilor din beton armat la partea superioară 

a fundaţiilor şi a pereţilor; 

 lipsa hidroizolației orizontale de la baza pereţilor; 

 rezemarea planșeului pe o singură direcție; 

 lipsa locală a lucrărilor de intervenție curente. 

 
4. MĂSURI DE INTERVENŢIE 

PROPUSE 
 

Din analiza efectuată asupra structurii de 

rezistență a clădirilor investigate reiese că este 

nevoie de reabilitarea locală a acestor clădiri, în 

condițiile realizării unor lucrări a căror soluții de 

principiu le prezentăm în continuare: 
 

 Biserica din Iclod: 

1. Demolarea turnului cu clopotniţă după 

realizarea centurii de la baza pereţilor (Fig. 

15a, c, d). 

2. Realizarea unei centuri similare la partea 

superioară a pereţilor (Fig. 15a, b, e, f), după 

care se vor monta tiranţii din zona axului 2 cu 

elementele verticale recomandate şi se vor 

sprijinii provizoriu cu contrafişe metalice 

capetele pereţilor ax A şi B, alăturate turnului 

(ax 2), respectiv se va sprijini planşeul de 

lemn în zona alăturată turnului, până la 

refacerea acestuia. 

3. Refacerea turnului cu clopotniţă într-o soluţie 

mult mai suplă, din zidărie cu sâmburi din 

beton armat, cu o fundaţie corespunzătoare 

cu centuri de tasare la partea inferioară şi 

superioară. 

4. Subzidirea, pe tronsoane decalate a 

fundaţiilor existente, şi cămăşuirea armată a 

acestora, asigurând continuitatea armăturilor 

cu cele din centurile fundaţiei noi. 

5. Refacerea zidăriei în zonele cu fisuri mari, 

injectarea fisurilor cu deschideri de până la 

1 cm şi cămăşuirea zonelor din pereţi cu 

fisuri. 

6. Prevenirea infiltraţiilor apelor din precipitaţii 

la fundaţii şi în terenul din jurul bisericii pe 

tot parcursul lucrărilor, ca şi după aceea 

prin îndepărtarea apelor de la jgheaburi, prin 

rigole sau jgheaburi, la min 10 m de clădire 

(cu menţinerea sistemului de evacuare a 

apelor pluviale de pe acoperiş în stare 

perfectă de funcţionare pe toată lungimea). 

7. Injectarea fisurilor cu lapte de ciment, la 

pereţii unde există acces pe ambele      feţe. 
 

 

 

 

 

 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

       
 

Fig. 15 a-f. Aspect clădire Biserică Iclod, în timpul 

reabilitării 
 

 Biserica din Aruncuța: 

1. Realizarea unei „centuri” metalice, sub cota 

zero a construcției, înglobată într-o 

cămășuială armată. Centura metalică va 

porni de la cota superioară a elevației, în jos, 

cu înălțimea profilelor (de preferință profile 
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U laminate montate perechi sau unul de 

dimensiune mai mare), dimensionate 

corespunzător. Pentru montarea profilelor 

metalice se vor practica goluri în soclu cu o 

carotează pentru a nu afecta zidăria 

învecinată. Nu se vor folosi mașini cu 

percuție. Se va asigura continuitatea centurii / 

tiranților pe întreg perimetrul construcției. 

Aceștia vor avea capetele filetate pentru a 

putea fi strânși astfel încât să intre „în lucru” 

înainte de turnarea betonului în cămășuiala 

armată. De asemenea se va prevedea un 

tirant pe direcția transversală, în zona 

naosului, lângă altar, la partea inferioară. 

2. Pentru asigurarea conlucrării cămășuielii cu 

structura, înaintea montării „centurii” 

metalice, respectiv a turnării betonului, 

suprafețele se vor pregăti prin îndepărtarea 

finisajelor și tencuielilor, curățare, spălare și 

amorsare. 

3. Refacerea zidăriei în zonele cu fisuri mari 

(peste 1 cm) şi injectarea fisurilor cu 

deschideri de până la 1 cm cu lapte de ciment. 

4. Se vor îndepărta finisajele și tencuielile 

degradate și se vor reface. 

5. Se vor reface scările de acces în Clopotniță. 

6. Prevenirea infiltraţiilor apelor din precipitaţii 

la fundaţii şi în terenul din jurul bisericii, pe 

tot parcursul lucrărilor, ca şi după aceea prin 

îndepărtarea apelor de la jgheaburi prin 

rigole, sau jgheaburi la min. 10 m de clădire 

(cu menţinerea sistemului de evacuare a 

apelor pluviale de pe acoperiş în stare 

perfectă de funcţionare pe toată lungimea). 

7. Se va reface integral trotuarul de gardă, 

respectându-se prevederile normativelor în 

vigoare, cu panta spre exterior, în vederea 

asigurării etanșeității pe întreg perimetrul 

clădirii. 

8. Din inspecția tehnică condusă cu caracter 

limitat asupra șarpantei se apreciază că 

starea tehnică a acesteia este relativ bună, 

fiind prezente degradări datorate vechimii 

elementelor. Sunt necesare lucrări pentru 

tratarea corespunzătoare a materialului 

lemnos anticari, antimucegai și ignifugare. La 

momentul începerii lucrărilor se va asigura 

posibilitatea unei inspectări complete a 

elementelor din lemn, în urma căreia să se 

poată stabili necesitatea intervențiilor, 

dacă este    cazul. 

5. CONCLUZII 

În urma expertizării și urmăririi comportării 

clădirilor, a analizării degradărilor întâlnite, ca şi a 

cauzelor acestora şi pentru a se evita dezvoltarea, pe 

viitor, a degradărilor structurale sunt necesare: 

 monitorizarea comportării în timp și în 

exploatare a clădirilor, ce va conține toate 

observațiile privitoare la apariția unor 

eventuale simptome de stări limită a 

rezistenței și rigidității structurale, 

manifestate prin fisuri, crăpături, sau 

deformații, peste cele admisibile, produse de 

acțiunile mecanice, precum și eventualele 

degradări (coroziune elemente din beton 

armat, sau metalice), produse de factorii 

agresivi / corozivi de mediu (fizici, chimici, 

biologici); 

 analizarea cauzelor degradărilor; 

 stabilirea şi aplicarea unor măsuri de 

intervenţie de mentenanţă sau reabilitare, 

după caz, de către personal specializat. 

 

DE VORBĂ.... 
 

Dragi colege, dragi colegi, 
 

După cum puteți constata, acest buletin vă parvine 

pentru prima dată cu ȋntârzâiere și asta numai din 

cauza mea. Și după cum se știe, „o prima dată” poate 

ȋnsemna de fapt un ȋnceput. Spun că este din vina 

mea, pentru că buletinul a fost la timp pregătit, dar eu 

am ȋntârzâiat cu această mică și neȋnsemnată rubrică, 

care trebuie să ȋncheie lucrarea. V-am spus că puterile 

mele s-au diminuat concomitent cu ȋnmulțirea 

problemelor. Chiar dacă reușesc totuși să-mi stabilesc 

prioritățile, se ȋntâmplă să apară și unele urgențe, care 

nu pot fi eliminate, așa cum, de fapt, s-a ȋntâmplat și 

de această dată. Norocul meu este că mai am pe lângă 

mine câteva persoane care ȋși ȋndeplinesc cu multă 

conștiinciozitate și la timp sarcinile ce le revin și aș 

numi ȋn mod special pe doamna Georgeta Cherciu, 

care este trup și suflet atașată de această asociație, 

fiindu-mi și mie de un inestimabil ajutor. 

Dragii mei colegi și prieteni, ȋn acest buletin 

trebuie să vorbim evident despre ecoul favorabil pe 

care l-a avut conferința noastră „CNCisC 2020”. De 

ce CNCisC 2020 și nu CNCisC 2021, ținând cont că a 

avut loc ȋn 2021? Este același lucru ca și EURO 2020, 

care are loc acum, ȋn 2021. Anul trecut nu s-au putut 

organiza adunări nici măcar on-line, dar ele erau 

programate pentru acel an. Așa că acum va urma 

CNCisC 2022, care va avea loc ȋn anul viitor și să 

sperăm că ȋn cu totul alte condiții. 

Trecând la miezul problemei, vă fac cunoscut că 

inițial am fost puțin îngrijorat că prima noastră 

ȋntâlnire on line ar putea fi un eșec. Foarte greu s-au 

adunat câteva lucrări spre a fi prezentate. Printre 

primii ȋnscriși au fost dr.ing. Ioan Pepenar și dr.ing. 

Aurel Barariu. Din păcate, nu au putut să le prezinte 

la conferință din lipsă de logistică. A urmat apoi să se 

ȋnscrie dr.ing. Radu Gavrilescu cu un articol 

deosebit despre noutăți ȋn domeniul betoanelor, de 
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care, cu siguranță eram cu toții interesați. Mi-a spus că 

articolul avea deja 46 de pagini. L-am sfătuit că fiind 

așa de larg, ar putea fi publicat ȋntr-o broșură sau 

ȋmpărțit ȋn mai multe părți ȋntr-o revistă de 

specialitate, precum Drumuri și Poduri sau Revista 

Construcțiilor, iar pentru conferință să prezinte din 

acest material cât se poate ȋncadra ȋn timpul alocat 

pentru prezentare. Pentru că tocmai era ȋn curs de 

elaborare BI. nr. 2/2021, l-am rugat să vadă dacă ar 

putea scoate esențialul ȋn circa 5-6 pagini, cât ar  

ȋncăpea ȋn buletinul nostru, spre a fi publicat chiar ȋn 

acel număr ȋn pregătire. După un timp mi-a spus că nu 

a reușit să pregătească un rezumat pentru buletin, dar 

că va face prezentare la conferință. Cu puțin timp 

ȋnainte de conferință m-a anunțat că din anumite 

motive nu va face prezentarea, dar va participa la 

eveniment. Din păcate, nu a figurat ȋn lista celor 

prezenți. Ȋmi pare tare rău, pentru că eu apreciez 

deosebit de mult profesionalismul și corectitudinea 

dlui dr. ing. Radu Gavrilescu. Sper din toată inima să-l 

avem alături la următorul eveniment. Cu o zi sau două 

ȋnainte de eveniment, m-a sunat și domnul ing. Petre 

Pintea să mă informeze că ar putea povesti câte ceva 

despre lucruri grave care se petrec ȋn construcții. 

Treaba asta nu este chiar domeniul nostru (este mai 

degrabă domeniul inspectoratului ȋn construcții), dar 

ca să cunoaștem și să dezbatem problema, este foarte 

bine. I-am mai spus că dacă nu are ȋntocmit un PPT, 

atunci am putea să-i dăm cuvântul ȋn cadrul timpului 

alocat pentru discuții. Colegul nostru Petre Pintea a 

apărut pe ecran, dar a dispărut ȋnainte de a se ajunge la 

discuții. 

Ȋn final, trebuie să menționez de la bun ȋnceput că 

evenimentul nostru a fost un real succes. A fost 

organizat pe o platformă de la URBAN-INCERC, 

pentru care trebuie să mulțumim ȋn mod deosebit D-

lui dr. arh. habil. Vasile MEIȚĂ, directorul general 

Urban-Incerc, care totdeauna a fost alături de asociația 

noastră. „Dirijorul” evenimentului a fost colegul 

nostru Emil-Sever Georgescu, vicepreședinte 

CNCisC, care, ȋn calitate de moderator pentru toate 

cele trei sesiuni de prezentări și-a etalat talentul și 

experiența făcând agreabile și interesante toate 

prezentările. Ȋi mulțumim, de asemenea, ȋn mod 

deosebit.  

La eveniment au participat 36 de persoane, dintre 

care 26 de membri CNCisC și 13 contributori la 

prezentări. S-au prezentat 6 lucrări, câte două ȋn 

fiecare secțiune care avea timpul limitat la 45 de 

minute pentru a fi gratuite, apoi urma o pauză de 15 

minute. Au prezentat lucrări: dr. ing. Alexandru 

Damian ȋn colaborare cu ing. Alexandra Berindean; 

conf. dr. ing. Dan Zarojanu ȋn colaborare cu ing. 

Petre Știucă; Andrei Rădoi ȋn colaborare cu Vasile 

Pangratie și Constantin Ploeșteanu; dr. ing. Victor 

Popa; conf. dr. ing. C.S. Dragomir ȋn colaborare cu 

conf. abil. dr. ing. I.G. Crăifăleanu, Lector dr. D. 

Dobre și dr. ing. Emil-Sever Georgescu. Procesul 

verbal al Conferinței a fost ȋntocmit de doamna 

administrator Georgeta Cherciu. 

Aduc cele mai calde mulțumiri tuturor celor care 

au participat la acest eveniment, chiar postând copia 

unei fotografii dar fiind acolo ȋn spatele acesteia, și ȋn 

mod deosebit celor care au avut prezentări sau care au 

participat la discuții.  

S-a constatat că mai sunt speranțe ca asociația 

CNCisC să funcționeze și chiar să țină stindardul sus. 

Sarcina de a convinge lumea asupra importanței 

urmăririi construcțiilor post-execuție și a ȋntreținerii 

corecte a acestora ȋn timp ne revine și nouă, asociației 

profesionale CNCisC. Așa că dragi colegi, țineți cât 

mai aproape și ȋncercați să fiți cât mai activi. Va fi 

bine și pentru noi, dar ȋn principal pentru societatea ȋn 

care trăim. 

Dorindu-vă tot binele din lume și mai ales multă 

sănătate alături de toți cei dragi, vă asigur de ȋntreaga 

mea dragoste și apreciere. 
 

Cu stimă și considerație, 

Victor Popa 

 

Cotizaţia de membru se poate transmite prin bancă în 

contul: 
 

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

IBAN RO83 CECE B210 37RO N035 5794  
 

Valoarea cotizaţiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei 

pensionari;  600 lei pers. juridice. 

 

Felicităm aniversații lunilor iunie-iulie, ca și pe cei 

care în această perioadă își serbează onomastica, 

urându-le sănătate și mult succes în toate. 

 

ing. Poştoacă Marian   01 iunie 

dr. ing. Ungureanu Valentin Vasile 09 iunie  

ing. Tomşa Cristina   11 iunie  

ing. Pap Emanuel Stefan   12 iunie  

ing. Topală Cristian   12 iunie  

ing. Şandor Zoltan   18 iunie  

ing. Mircea Iuliana Cristina  22 iunie 

dr. ing. Popa Victor   22 iunie  

ing. Pintea Petre   27 iunie  

ing. Coşovliu Lavinia   29 iunie  

dr. ing. Drăghici Gabriela  30 iunie  

dr. ing. Georgescu Emil Sever  06 iulie  

ing. Aspriţoiu Adrian   15 iulie 

ing. Flămânzeanu  Constantin  17 iulie 

dr. ing. Savu Adrian   20 iulie 

ing. Niculae Sorin   25 iulie  

dr. ing. Mareş Isbăşoiu Cătălina  28 iulie 
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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 
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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 

 

 

 

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. 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 
 

 

 

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 

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, FOCŞANI, 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. MONITRON S.R.L. Bucureşti 

Bd. Constructorilor 20A, corp B etaj 1, 

sector 6 

Tel/fax: 021- 2201302/021- 2210925 

Tel: 0040 721 258 338 
e-mail: office@monitron.ro 

           gabi@monitron.ro 

web: www.monitron.ro 

 

 
 

 

 

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