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INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ 

ROMÂNĂ, BILANȚ RUȘINOS ÎN ANUL 

EUROPEAN AL CĂILOR FERATE! 

 
ing. Rodica Paraschiv 

Vicepreședinte Căi de Comunicații - Comisia 

Națională Urmărirea Comportării In Situ a 

Construcțiilor 

 
La propunerea Comisiei Europene, 2021 a fost 

declarat Anul European al Căilor Ferate. Din 

păcate, România se află încă pe ultimele locuri în 

Uniunea Europeană în privința  infrastructurii 

feroviare, a transportului feroviar de călători și a 

celui de marfă. Transpunem directive și 

reglementări europene în legislația națională, însă 

realitatea de dincolo de legi și regulamente este 

cruntă. Declinul înregistrat în ultimele trei decenii 

în transportul feroviar este strâns legat de o serie 

de factori. În principal, cel financiar - tot mai 

redus - a implicat restructurările masive de 

personal și deficitul de specialiști care au preferat 

să iasă din sistemul feroviar de stat. Însă, cel mai 

dureros este că lipsa finanțării a condus la 

deteriorarea infrastructurii feroviare și la 

reducerea până la cote alarmante a vitezei de 

deplasare pe căile ferate din România. Acestora li 

se adaugă și vechimea materialului rulant, o 

adevărată bombă cu ceas. De aici și până la 

avalanșa de accidente și incidente feroviare, 

înregistrate tot mai des în ultimii ani, a fost doar 

un pas. 

Nealocarea fondurilor necesare, cel puțin pentru 

întreținerea infrastructurii (cu puține excepții, pe 

doar câteva dintre magistralele importante) va 

continua să aibă efecte dezastruoase pentru 

transportul feroviar român. 

În 1990, când CFR era o singură companie de 

stat, România se afla pe primele locuri la nivel 

european în privința utilizării și extinderii 

rețelelor feroviare. Câțiva ani mai târziu, însă, cu 

"sprijinul" conducerii de atunci a Ministerului 

Transporturilor, ruperea CFR în Infrastructură, 

Călători și Marfă a fost calea sigură spre dezastrul 

actual. Un tot unitar s-a destrămat atunci și cele 

trei companii de stat au ajuns concurente și 

datoare vândute una-alteia. De aici - declinul. 

CFR Infrastructură a fost lăsată în paragină, prin 

neimplicarea responsabililor care s-au perindat la 

conducerea societății, în mentenanță, în achiziții 

de utilaje de reparații - cunoscut fiind că în anul 

de grație 2021 încă se mai folosesc echipamente 

vechi de cel puțin jumătate de secol! - dar şi în 

promovarea unei politici păguboase de personal 

cu implicații negative majore. 

CFR Călători și, mai mult, CFR Marfă au devenit 

o imagine blurată a ceea ce reprezentau, împreună 

cu CFR Infrastructură, înainte de 1990, când 

formau o structură compactă, cunoscută drept a 

doua Armată a țării. Puțini înțeleg acum 

importanța căilor ferate române și, în special, a 

infrastructurii menținute la un nivel rezonabil, cu 

ajutorul specialiștilor din sistem. 

2021, Anul European al Căilor Ferate, ne găsește 

cu restricții de viteză impuse de infrastructura 

slab întreținută care ne aruncă chiar și cu un secol 

în urmă, la apariția primelor căi de comunicații 

feroviare din România. Un număr considerabil de 

kilometri din rețeaua actuală datează din vremea 

lui Carol I, iar pe unele tronsoane se circulă astăzi 

chiar și cu viteze mai mici decât în urmă cu 100 

de ani! Un aspect care demonstrează că 

punctualitatea, seriozitatea și profesionalismul nu 

se mai ridică nici măcar la nivelul celor de acum 

un secol. 

Totul din cauza indiferenței, a intereselor de grup, 

dar și, din nefericire, a neurmăririi comportării în 

timp a infrastructurilor feroviare deteriorate de 

trecerea timpului. 
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Pentru situația actuală nu a răspuns nimeni, cu 

adevărat. Adevărații responsabili - de la premieri, 

la miniștri, la șefi ai companiilor feroviare de stat 

- nu au fost trași niciodată la răspundere pentru 

dezastrul din infrastructura Căilor Ferate (încă) 

Române. 

Doar ici-colo, după accidentele feroviare, s-a 

găsit câte un Acar Păun. 

 

 

COMPORTAREA IN SITU A 

CONSTRUCŢIILOR DIN BETON ARMAT  

SUB ACŢIUNEA  AZOTATULUI DE 

AMONIU 

 

dr.ing. Ioan Pepenar  

1. INTRODUCERE 

 

Acţiunea corozivă a mediilor agresive pe bază de 

azotat de amoniu, întâlnite în principal în industria  

îngrăşămintelor chimice, are ca efecte o varietate de 

degradări asupra construcţiilor din beton armat, atât 

în ceea ce priveşte natura şi intensitatea 

degradărilor, cât şi mecanismul proceselor de 

coroziune a materialelor de construcţii (beton, 

armătură) (Pepenar, 1994). 

Comparativ cu alte medii agresive, mediile din 

industria îngrăşămintelor chimice pe bază de azotat 

de amoniu, prezintă o agresivitate  specifică şi 

complexă asupra construcţiilor din beton armat, 

afectând atât betonul, cât şi armătura din oţel. 

Datorită complexităţii lor, procesele de coroziune a 

betonului şi armăturii din oţel sub acţiunea mediilor 

pe bază de azotaţi au fost puţin studiate. În literatura 

de specialitate sunt prezentate date şi informaţii 

(Jones et al 1968, Moshtev et al 1967, Flis 1970), 

unele contradictorii, referitoare în special la 

coroziunea oţelului în soluţii de azotat de amoniu. 

În schimb, există puţine informaţii referitoare la 

comportarea in situ a construcţiilor din beton armat 

în medii agresive pe bază de azotat de amoniu şi la 

mecanismele proceselor de coroziune a betonului şi 

oţelului în astfel de medii agresive. 

Lucrarea sintetizează rezultatele cercetărilor privind 

comportarea in situ a construcţiilor din beton armat 

supuse acţiunii mediilor agresive pe bază de azotat 

de amoniu, mecanismele proceselor de coroziune a 

betonului şi armăturii din oţel sub acţiunea acestor 

medii agresive specifice şi măsurile de intervenţie 

propuse pentru asigurarea durabilităţii, rezistenţei şi 

stabilităţii în exploatare a construcţiilor în astfel de 

medii agresive. 

2. COMPORTAREA IN SITU A    

CONSTRUCŢIILOR DIN BETON ARMAT 

 

2.1. Construcţii 

 

Au fost investigate două tipuri reprezentative de 

construcţii din beton armat (Pepenar, 2004): 

(i) - clădiri industriale de fabricaţie, 

multietajate, cu structura de rezistenţă alcătuită 

din cadre  (stâlpi şi grinzi) din beton armat şi 

planşee intermediare din beton armat dispuse pe 

mai multe nivele, în interiorul cărora se 

desfăşoară procesul tehnologic de fabricaţie a 

materiilor prime şi a produselor finite (azotat de 

amoniu, nitrocalcar, îngrăşăminte chimice 

complexe NP/NPK); 

(ii) - turnuri de granulare, cu structură din 

beton armat tubulară, cilindrică şi planşee 

intermediare din beton armat dispuse pe mai 

multe nivele, în interiorul cărora se realizează 

granularea topiturilor de azotat de amoniu, 

nitrocalcar şi îngrăşăminte complexe NP/NPK. 

 

2.2. Agenţi agresivi 

 

Elementele de construcţii din beton armat au fost 

supuse acţiunii de lungă durată a unui mediu 

puternic agresiv, constituit dintr-o varietate de 

agenţi agresivi sub formă gazoasă, lichidă sau 

solidă, utilizaţi sau rezultaţi din instalaţiile 

tehnologice de fabricaţie. 

Principalii agenţi agresivi care acţionează asupra 

elementelor de construcţii sunt, pe de o parte, 

azotaţii de amoniu şi calciu şi compuşii conţinând 

azotaţi (nitrocalcar, NP, NPK), iar pe de altă parte, 

agenţii cu caracter acid (acid azotic, acid fosforic, 

NP), sub formă de soluţii, topituri şi paste (pulberi 

+ umiditate), de concentraţii şi temperaturi variabile 

(Pepenar, 2004). 

 

2.3. Degradări datorită coroziunii 

  

Analiza stării de degradare a elementelor din beton 

armat, după peste 30 de ani de exploatare, pe baza 

unei metodologii specifice de investigare (Pepenar, 

1999), a pus în evidenţă existenţa unor degradări 

însemnate, uneori grave, cauzate de acţiunea 

puternic corozivă a azotatului de amoniu, care sunt 

prezentate succint în continuare. 

 

 Stâlpii din beton armat prezintă fenomene 

vizibile de degradare prin coroziune (Fig. 1),  

constând în principal din: 

● fisurarea betonului în lungul armăturilor 

longitudinale, mai accentuate în zona marginală, 



 CisC         Comportarea in situ a construcţiilor 

Nr. 4, 2021   Anul XXV                                                                                                                                                                 3 

 

cauzată de coroziunea prin expansiune a 

betonului; într-o fază ulterioară, s-a produs 

exfolierea şi desprinderea betonului de acoperire, 

urmată de coroziunea în profunzime a betonului; 

●    fracturi fragile, fără stricţiune, ale etrierilor, 

pe anumite zone, datorită coroziunii fisurante; 

● coroziunea superficială a armăturilor 

longitudinale, fără observarea unor fracturi ale 

acestora. 
 

     
 

Fig. 1. Stâlpi: fisurarea, exfolierea şi desprinderea 

betonului de acoperire, datorită coroziunii prin 

expansiune; fracturi fragile ale etrierilor prin 

coroziune fisurantă. 

 

 Grinzile din beton armat prezintă degradări 

locale grave, datorită coroziunii (Fig. 2), care au 

condus la reducerea semnificativă sau chiar la 

pierderea capacităţii portante a unor elemente 

(Fig. 3).  

În principal, aceste degradări constau în: 

● fisurarea betonului, în special la talpa inferioară 

a grinzilor, urmată de desprinderea betonului de 

acoperire şi dezvelirea armăturilor; 

● degradarea în profunzime a betonului datorită 

coroziunii, cu reducerea secţiunii elementelor; 

● fracturi fragile, fără stricţiune, ale unor armături 

longitudinale şi transversale (etrieri), pe anumite 

zone, datorită coroziunii fisurante produse de 

azotatul de amoniu (unele armături se rup cu 

mâna); s-au constatat de asemenea fenomene de 

coroziune locală (pitting) şi generală a oţelului; 

 

    
 

Fig. 2. Grinzi: degradarea prin coroziune a betonului 

de acoperire; fracturi fragile ale armăturilor 

longitudinale şi transversale (etrieri) prin coroziune 

fisurantă. 

 

 

● cedarea unor grinzi datorită fracturarii 

armăturilor prin coroziune  fisurantă. 
 

 
 

Fig. 3. Grindă: cedarea grinzii datorită fracturarii 

armăturilor din oţel prin coroziune fisurantă. 

 

 Planşeele din beton armat prezintă degradări 

locale grave datorită coroziunii (Fig. 4), în 

principal în zonele străpungerilor tehnologice 

practicate în plăci (neetanşate) şi în zonele în care 

pardoseala anticorozivă a fost degradată.  
 

 
  

Fig. 4. Planşeu: degradări datorită coroziunii betonului 

şi armăturilor din oţel. 

 

Degradările datorită coroziunii constatate sunt 

similare celor descrise la grinzi şi au condus la 

reducerea importantă sau pierderea capacităţii 

portante a planşeelor, pe anumite zone. 

 

 Pereţii cilindrici din beton armat ai turnurilor 

de granulare prezintă degradări avansate datorită 

coroziunii, vizibile la exteriorul turnurilor, pe 

zone dispuse pe toată înălţimea acestora, sub 

formă de umflături, fisuri (crăpături), exfolieri şi 

desprinderi locale de beton, cu dezvelirea 

armăturilor şi fracturi fragile ale armăturilor prin 

coroziune fisurantă (Fig. 5). 
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Fig. 5. Perete: degradarea prin coroziune a betonului 

de acoperire; fracturi fragile ale armăturilor 

longitudinale şi transversale (etrieri) din oţel prin 

coroziune fisurantă. 

 

Având în vedere starea avansată de degradare 

datorită coroziunii a unor elemente de construcţii 

structurale, care pune sub semnul întrebării 

rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea 

construcţiilor investigate, s-au propus măsuri de 

intervenţie asupra acestora, vizând 

repararea/consolidarea şi refacerea elementelor 

degradate. 
 

3. CERCETĂRI DE LABORATOR PE PROBE 

DE BETON 

  

Rezultatele cercetărilor de laborator efectuate pe 

un număr mare de probe de beton prelevate din 

elementele de construcţii afectate de coroziune şi 

pe probe din pastă de ciment, mortar şi beton 

(epruvete din beton armat şi beton precomprimat) 

expuse acţiunii soluţiilor de azotat de amoniu de 

diferite concentraţii, au arătat următoarele: 

● Rezistenţa la compresiune a betonului aparent 

nedegradat este cuprinsă între 16,3 şi 29,5 MPa, 

în timp ce rezistenţa la compresiune a betonului 

degradat datorită coroziunii este sensibil 

diminuată, tinzând să scadă spre zero. Această 

diferenţiere semnificativă se explică prin faptul că 

în prima fază a procesului de coroziune, 

caracteristicile mecanice ale betonului nu se 

modifică în mod sensibil, în unele cazuri acestea 

chiar se măresc temporar, în timp ce în cea de-a 

doua fază, caracteristicile mecanice se reduc 

treptat, ca urmare a efectului coroziunii prin 

expansiune, până la dezagregarea completă a 

betonului. 

● Concentraţia ionilor agresivi de NO3
-
 şi NH4

+
 în 

probele de beton degradat datorită coroziunii, 

variază în funcţie de tipul elementului de 

construcţie şi de adâncimea de prelevare, fiind 

cuprinsă între 0,7...8,5 % NO3
-
 şi respectiv, 

0,15...2,15 % NH4
+
 (în raport cu masa de beton), 

valori la care aceştia prezintă un efect puternic 

agresiv, atât faţă de beton, cât şi faţă de armătura 

din oţel înglobată în beton. 

● pH-ul suspensiei apoase a probelor de beton 

degradat datorită coroziunii variază între 5,5...8,5, 

valori care indică dezalcalinizarea betonului sub 

acţiunea mediului agresiv, respectiv pierderea 

capacitaţii betonului de a asigura protecţia 

armăturii prin pasivare, fapt ce confirmă 

rezultatele determinărilor efectuate in situ. 

● Analiza prin difracţie cu raze X a probelor de 

pastă de ciment/beton degradate datorită 

coroziunii a evidenţiat modificări importante, 

structurale şi de compoziţie, produse în piatra de 

ciment întărită sub acţiunea azotatului de amoniu. 

Aşa cum se arată în Fig. 6, pe lângă picurile 

corespunzătoare valorilor 3,04, 2,50, 2,29, 2,10, 

1,91 şi 1,87 Å, caracteristice componenţilor 

existenţi în piatra de ciment neatacată, apar picuri 

noi la valori de 8,64, 4,30 şi 1,60 Å, caracteristice 

compuşilor noi cristalini de azotaţi-aluminaţi de 

calciu hidrataţi, rezultaţi prin atacul coroziv al 

soluţiei de azotat de amoniu. 

 
 

a. 

 

 

 

 
 

b. 

 

Fig. 6. Difractogramele cu raze X ale pastelor de 

ciment hidratate: a) pastă de ciment neatacată; 

b) pastă de ciment atacată de soluţia de azotat de 

amoniu 5 %, după 6 luni de expunere. 
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Aceşti compuşi noi cristalini, de forma 

3CaOAl2O3Ca(NO3)210H2O, sunt responsabili 

de degradarea prin expansiune (mărire de volum) 

a betonului. 

Procesul de coroziune a betonului sub acţiunea 

corozivă a azotatului de amoniu se desfăşoară în 

două etape distincte, caracterizate prin: 

a) fenomene de decalcifiere, rezultate în urma 

reacţiei azotatului de amoniu cu hidroxidul 

de calciu din piatra de ciment, cu formare de 

azotat de calciu hidratat şi degajare de 

amoniac gazos care părăseşte sistemul, având 

ca efect dezalcalinizarea betonului: 

2NH4NO3 + Ca(OH)2 + 2H2O  

Ca(NO3)24H2O + 2NH3 

b) fenomene de expansiune, rezultate în urma 

reacţiei azotatului de calciu hidratat cu  

hidroaluminatul tricalcic din piatra de 

ciment, cu formarea unor compuşi complecşi 

cu mai multe molecule de apă de cristalizare 

şi mărire însemnată de volum: 

Ca(NO3)24H2O + 3CaOAl2O36H2O  

3CaOAl2O3Ca(NO3)210H2O. 

Aceste fenomene de decalcifiere şi de expansiune 

conduc la dezalcalinizarea, fisurarea şi în final la 

distrugerea rapidă a betonului prin coroziune. 

4. CERCETĂRI DE LABORATOR PE PROBE 

DE ARMĂTURI  

Rezultatele cercetărilor de laborator efectuate pe 

un număr mare de probe prelevate din elemente 

de construcţii afectate de coroziune au arătat 

următoarele:  

● armăturile din oţel prezintă trei forme 

principale de coroziune:  

a) coroziunea generală şi coroziunea locală, 

forme de coroziune obişnuite în cazul 

oţelurilor carbon pentru betonul armat; 

b) coroziunea fisurantă, formă specifică de 

coroziune, semnalată în cazul oţelurilor de 

înaltă rezistenţă pentru betonul 

precomprimat (Pepenar, 1978); 

● examinarea atentă a suprafeţei armăturilor a pus 

în evidenţă, la unele probe, existenţa unor fisuri 

foarte fine, situate în plan perpendicular pe axul 

probelor, unele fisuri provocând fracturarea 

incompletă a armăturii; 

● valorile caracteristicilor mecanice (rezistenţa la 

rupere, limita de curgere, alungirea la rupere, 

coeficientul de stricţiune) ale probelor neafectate 

de coroziunea fisurantă se încadrează în general 

în limitele prescrise în standardul actual pentru 

armăturile din oțel carbon pentru betonul armat, 

în timp ce valorile caracteristicilor mecanice ale 

probelor afectate de această formă specifică de 

coroziune sunt sensibil diminuate; reducerea 

acestor caracteristici este în corelaţie cu 

profunzimea “amorsei” (fisurii) de coroziune;  

● aspectul fracturii probelor afectate de 

coroziunea fisurantă are un caracter preponderent 

fragil, semnalându-se prezenţa “amorsei” 

specifice de coroziune fisurantă de culoare brună-

neagră (Fig. 8); după încercarea la tracţiune, pe 

suprafaţa probelor au apărut fisuri mai mult sau 

mai puţin dezvoltate (ca deschidere şi 

profunzime), având aceeaşi origine cu cea a 

fisurii principale care a antrenat fracturarea 

probei (Fig. 9); fracturarea probelor din oţel s-a 

produs într-un plan perpendicular sau înclinat faţă 

de axul probelor, şi a avut un caracter fragil (fără 

stricţiune); 

 
Fig. 8. Aspectul fracturii probelor afectate de 

coroziunea fisurantă. 

 

 
Fig. 9. Fisuri apărute pe suprafaţa probelor după 

încercarea la tracţiune. 
 

● propagarea fisurilor are un caracter net 

intergranular (Fig. 10); la unele probe s-a 

constatat iniţierea unui atac coroziv vizibil al 

limitelor grăunţilor, mai ales în zonele 

decarburate superficial (Fig. 11); 
 

   
 

  50:1                          100:1 
Fig. 10. Fisuri intergranulare cauzate de coroziunea 

fisurantă sub tensiune a armăturilor 
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200:1 

Fig. 11. Atacul coroziv la limita grăunţilor 

(zone decarburate superficial) 
 

● analiza prin difracţie cu raze X a produşilor de 

coroziune de pe suprafaţa amorsei de coroziune a 

relevat prezenţa magnetitei (Fe3O4). 

Coroziunea fisurantă este o formă specifică de 

coroziune a oţelului sub acțiunea azotatului de 

amoniu, caracterizată prin fisurarea şi fracturarea 

armăturii, fără stricţiune şi fără pierdere vizibilă 

de metal. Ea se produce prin dizolvarea 

electrochimică selectivă a zonelor anodice; fisura 

se propagă printr-un mecanism anodic în vârful 

fisurii, având caracter net intergranular (Fig. 10). 
 

5. CONCLUZII 

 

Analiza comportării in situ a construcţiilor din 

beton armat, după peste 30 de ani de exploatare în 

medii agresive pe bază de azotat de amoniu, a pus 

în evidenţă existenţa unor degradări însemnate, 

uneori grave, provocate de coroziune, care 

afectează rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea 

construcţiilor în astfel de medii agresive. Apariţia 

şi dezvoltarea degradărilor existente datorită 

coroziunii au fost cauzate de condiţiile severe ale 

mediului de exploatare a elementelor / 

construcţiilor, fiind favorizate și accentuate de 

lipsa aplicării unor măsuri adecvate de protecţie 

anticorozivă a elementelor de construcţii în raport 

cu agresivitatea mediului,  precum şi de lipsa / 

ineficienţa lucrărilor de mentenanţă (reparații, 

protecție anticorozivă) a elementelor de 

construcţii şi a instalaţiilor tehnologice.  

Agresivitatea mediilor pe bază de azotat de 

amoniu asupra elementelor/construcţiilor din 

beton armat se manifestă în mod complex şi 

specific, afectând simultan betonul şi armătura 

din oţel, prin mecanisme diferite. Acţiunea 

corozivă asupra betonului constă în producerea 

atât a unor fenomene de decalcifiere, cât şi a unor 

fenomene de expansiune (similare coroziunii 

sulfatice). Aceste fenomene de coroziune conduc 

la fisurarea şi, în final, la distrugerea rapidă a 

betonului. Atacul coroziv asupra oţelului se 

manifestă atât prin coroziune generală şi 

coroziune locală,  forme de coroziune obişnuite în 

cazul oţelurilor carbon pentru betonul armat, cât 

şi prin coroziune fisurantă, formă specifică de  

coroziune similară celei observate la armăturile 

din oţel pentru construcţii din beton 

precomprimat. 

Posibilitatea apariţiei şi dezvoltării fenomenului 

de coroziune fisurantă a armăturilor din oţel, 

asociată cu diminuarea necontrolată a 

caracteristicilor fizico-mecanice ale betonului 

prin coroziune, conduce în final la reducerea 

semnificativă sau pierderea capacităţii portante şi 

la cedarea bruscă a elementelor/construcţiilor din 

beton armat sub acţiunea azotatului de amoniu.  

În vederea asigurării exploatării în continuare, în 

condiţii de siguranţă, a elementelor / 

construcţiilor din beton armat expuse acţiunii 

mediilor agresive pe baza de azotat de amoniu, au 

fost propuse măsuri de intervenţie vizând 

repararea / consolidarea şi refacerea elementelor 

degradate prin coroziune şi monitorizarea 

sistematică a comportării in situ a construcţiilor.  
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De vorbă... 

 

Bunii și dragii mei colegi, 

 

Stau ȋn fața calculatorului și nu știu ce să 

scriu. Nu am nimic de spus, căci dacă activitate 

nu e, nimic nu e. Nu sunt obișnuit nici să ȋnșir 

cuvinte goale “ce din coadă au să sune”. De aceea 

m-am făcut inginer și nu avocat. Cine credea că 

vom ajunge să trăim aceste timpuri, când totul a 

fost dat peste cap și un haos total a cuprins 

ȋntreaga omenire. Și ce este mai grav, este faptul 

că nimeni nu știe nimic concret. Toți specialiștii 

ȋși dau cu părerea, fiecare ȋn felul lui, iar dacă 

ceva nu se potrivește cu ceea ce afirmă, vin cu 

consolarea că se fac studii ȋn legătură cu 

problema ȋn cauză, doar că, ulterior, nu mai 

comunică nimeni rezultatele acestor studii. Poate 

că acesta este motivul principal din cauza căruia 

lumea și-a piedut speranța, dar și răbdarea ȋn 

așteptarea unor vremuri ceva mai normale. Hai, 

că am ȋnceput să scriu și eu cuvinte goale. 

Scriam mai sus că nu avem activitate. Dar în 

condițiile actuale, asociația noastră se achitată de 

ceea ce este foarte important: am elaborat 

buletinele informative cu regularitate, am ținut 

on-line și conferința CNCisC, cu destul succes 

chiar dacă nu aveam experiență ȋn acest sens, i-

am felicitat la timpul potrivit pe toți cei care s-au 

ocupat de organizarea acestui eveniment și pe toți 

participanții, cu deosebire pe cei care s-au străduit 

să prezinte lucrări, am adus calde mulțumiri 

gazdei care ne-a facilitat susținerea acestei 

ȋntâlniri – dacă o putem numi astfel. Dar nu 

putem mereu să tot aducem ȋn memorie acest 

eveniment. Din păcate, nu am avut sugestii pentru 

organizarea unor alte evenimente utile pentru 

membrii comisiei, care s-ar putea desfășura ȋn 

condiții asemănătoare. Dacă există idei, vă rugăm 

să ni le împărtășiți, le așteptăm cu mult interes. 

După cum remarca administratora și cheia 

neprețuită a asociației noastre, doamna Georgeta 

Cherciu, condițiile actuale de viață și activitate au 

repercursiuni negative și asupra bugetului 

comisiei. Ȋn cei doi ani de pandemie, am ȋncheiat 

bilanțul financiar cu minus. Este drept că dacă am 

fi putut avea o adunare generală statutar 

constituită, am fi putut aproba un alt plan de 

buget corespunzător actualelor condiții. Am fi 

stabilit un buget bazat doar pe cuantumul 

cotizațiilor membrilor. Dar trebuie să vă 

mărturisesc că nici așa n-am putea să ne 

ȋndeplinim planul financiar, din cauza colectării 

tot mai dificile a acestor cotizații. Este adevărat 

că mulți colegi nu au logistica necesară să-și 

trimită cotizația on-line, dar cu bună-voință s-ar 

putea găsi soluții la membrii familiei, rude sau 

prieteni. Sper să luați ȋn considerare acest sfat.  

Noi, pentru a exista, trebuie să onorăm și 

anumite datorii pecuniare strict necesare, pe care 

nu este cazul să le amintesc aici. Am decis totuși 

să nu eliminăm colegi din asociație din această 

cauză, decât dacă s-au adunat mai mult de trei ani 

de neplată a cotizației, ȋnsemnând că nu mai 

dorește să fie membru și a neglijat să ne 

comunice.  

Cu aceste vorbe mai puțin plăcute din partea 

mea, nu pot decât să mă declar mulțumit că am 

încheiat și această rubrică, chiar dacă nu aveam 

nimic plăcut de spus. 

Dorindu-vă tot binele din lume și multă 

sănătate, inclusiv familiilor tuturor, vă rog să mă 

credeți că ȋmi este dor de toți și tare mi-aș dori să 

pot să vă mai ȋmbrățișez odată ca ȋn vremurile 

bune. 
 

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 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 

ing. Ilaş Andrei          15 august 

dr. ing. Szilagyi Henriette        18 august 

ing. Conţiu Mircea         26 august 

ing. Ababei Liliana         27 august  

ing. Lalu Adriana         27 august  

ing. Peter Alexandru-Adalbert        01 septembrie  

ing. Csillag Ion Zoltan         09 septembrie 

ing. Toth Helga         16 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 
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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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