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DIGITALIZAREA IN INGINERIE VS. 

STUDIUL COMPORTĂRII IN SITU 

 

Dr. ing. Emil Sever GEORGESCU 

 

INCD URBAN-INCERC 

Vicepreședinte construcții al CNCISC 

 
 Se discută mult în aceste zile despre 

digitalizare. De un an - doi există și Ministerul 

Cercetării, Inovării și Digitalizării. Nu putem spune 

că nu suntem la curent cu efectele digitalizării, 

fiecare dintre noi are un telefon mobil inteligent și 

un calculator/laptop la birou și chiar pe acasă... 

 Nu ”calculăm” neapărat ceva, mereu, dar 

scriem și comunicăm pe e-mail și căutăm date pe 

INTERNET. Ne-am obișnuit treptat să plătim unele 

facturi și impozite on-line, anumite acte le obținem 

de la instituțiile publice tot on-line. De doi ani, 

școlile și universitățile au trecut la învățământ on-

line. Pandemia ne-a obligat să ne desfășurăm și 

conferințele CNCisC tot on-line... Ne-am 

descurcat...! 

 Se pare că suntem printre primii în UE la 

acoperirea cu comunicare digitală... Oare ce se mai 

așteaptă de la noi privind acest concept? Se pare că 

multe...! 

 Ca de obicei, Uniunea Europeană ne 

mobilizează în varii forme, inclusiv prin viitorul 

PNRR. Dar până atunci, ne referim la Indicele 

economiei și societății digitale (DESI) care rezumă 

indicatorii privind performanța digitală a Europei și 

urmărește progresul țărilor UE. Valorile publicate 

în 2021, bazate pe datele din 2020, ne pun ambițiile 

la grele încercări.  

(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi). 

 România este pe ultimul loc în UE, Bulgaria 

(vai!) este imediat înaintea noastră, apoi Polonia cu 

3 locuri în avans și Ungaria cu 4. Ce să mai zicem, 

nu e simplu cu digitalizarea, Franța este undeva 

imediat sub  media UE, Germania la 3 locuri peste 

medie... În frunte sunt Danemarca, Finlanda, 

Suedia, Olanda. Alte țări, fiecare cu povestea sa... 

 Indicele se bazează pe câteva componente, 

cum ar fi personalul, conectivitatea, integrarea 

tehnicilor digitale, serviciile digitale publice și chiar 

cercetarea-dezvoltarea în tehnologia informației și 

comunicării.  

 Ca ingineri, sau tehnicieni în general, am 

trecut în ultimii 30 de ani printr-un proces de 

adaptare din mers la cerințele societății informației, 

de la misterul inerent al unei tastaturi de computer, 

la utilizarea unor programe de calcul și/sau desen, 

scanarea documentelor și chiar semnătura 

electronică. În universități se învață Proiectarea 

Asistată de Calculator, pe piața construcțiilor nu se 

mai poate activa fără programe de desen, minimum 

AutoCad, Autodesk, etc, iar firmele de vârf 

utilizează deja software BIM (Building Information 

Modeling – Modelarea Informatizată a 

Construcțiilor), ca fundament al  transformării 

digitale în industria arhitecturii, ingineriei și 

construcțiilor.  

 În acest context, locul și misiunea 

membrilor CNCisC poate fi în egală măsură dificilă 

sau ușurată: dacă totul va fi de la început stocat 

informatizat, cartea construcției și urmărirea in situ 

vor fi mult mai simple... Aparent!  

 Pentru studiul comportării in situ a 

construcțiilor va trebui să devenim mult mai 

profesioniști. Ceea ce urmăream noi cu ochiul și 

mintea pe teren are nevoie de mai mult decât un 

aparat de fotografiat și o ruletă (deja digitale - 

electronice, ambele!). Dacă beneficiarul a auzit de 

BIM și IT, iar ISC și autoritățile competente sunt 

deja pe calea intensificării digitalizării, în curând nu 

se vor mai cere și primi documente pe hârtie, decât 

cel mult un exemplar martor! Și vor dori mult mai 

multe date de observație. Așadar, va trebui să ne 

dotăm cu dispozitive IT și să fim apți să le utilizăm, 
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direct sau în colaborare cu întreprinderi mici și 

mijlocii specializate, birouri de arhitectură și/sau 

urbanism, într-o interdisciplinaritate cu toate 

disciplinele colegilor topografi, geodezi, IT de la 

Universitățile de construcții și chiar de la Facultățile 

de geologie-geografie, de ce nu de la Politehnică-

Automatică, etc! 

 Dintre acestea exemplific următoarele: 

- Dispozitive și tehnici cu laser de culegere 

de date direct de pe teren, din apropiere și 

de la distanță, cu stocare on-line în baze de 

date IT; 

- Cunoștințe pentru interpretarea datelor de 

cadastru în sistem IT, a imaginillor 

satelitare; 

- Dispozitive și tehnologii geomatice pentru 

evaluarea structurilor și a terenurilor de 

fundare sau amplasamentelor; 

- Dispozitive, tehnologii și algoritme pentru 

evaluarea avariilor din exploatarea curentă 

sau după acțiuni extreme de tip alunecare de 

teren, cutremur, inundație etc; în acest 

context,  

- Utilizarea unor senzori de diferite 

sensibilități, plasați în puncte critice ale 

construcțiilor și lucrărilor publice, pentru 

monitorizarea eforturilor și deformațiilor, cu 

transmisie on-line, stocare de date în sistem 

IT și interpretare avansată; 

- Utilizarea stațiilor de scanare laser pentru a 

obține modelul digital spațial 3D al 

construcțiilor, sistemele GIS etc. 

 

Ca exemplu, INCD URBAN-INCERC 

susţine de mai multe decenii Reţeaua Naţională 

Seismică pentru Construcţii – RNSC. Importanţa 

RNSC s-a dovedit încă de la cutremurul distructiv 

din 4 martie 1977, când s-a constatat că datele vechi 

seismologice nu corespundeau realităţii. În prezent 

este integrată într-un concept complex în Reţeaua 

naţională de monitorizare şi protecţie seismică a 

patrimoniului construit, de tip instalaţie şi obiectiv 

special de interes naţional (IOSIN).  

 În prezent există 66 stații accelerografice, 

dintre care 49 transmit datele și sunt accesibile on-

line, prin rețeaua STS – Sistemul de 

Telecomunicații Speciale al Guvernului României.    

 Prin interpretarea datelor instrumentale se 

pot obţine informaţii cu privire la modul de 

comportare structurală in situ a construcțiilor la un 

anumit moment, înainte de producerea unor seisme 

cu efecte dinamice semnificative, şi post-

eveniment. Acelaşi principiu, de achiziţie de „date 

de zero”, este necesar în procesul de evaluare rapidă 

a vulnerabilităţii clădirilor, precum şi în cazul 

măsurilor de consolidare a unor clădiri, cu o 

instrumentare pre-consolidare şi post-consolidare. 

În această situaţie se realizează instrumentarea 

seismică temporară în două etape: înainte de 

consolidare și după consolidare. 

 Rețeaua are un rol esenţial şi un specific de 

unicat, gata să răspundă unor cerinţe deosebite în 

caz de cutremur. Înregistrările pot să furnizeze 

imediat date privind siguranţa construcţiilor 

instrumentate sau la care există datele de referință, 

de care depind viaţa şi integritatea populaţiei.   

  

Vă doresc sărbători fericite! 
 

SPECIALIŞTII DE OCAZIE 

 
dr. ing. Victor Popa 

Preşedinte CNCisC, Membru titular ASTR 

Circulam cândva cu autoturismul între douǎ oraşe 

importante din ţarǎ şi am vǎzut la un moment dat o 

plǎcuţǎ care indica drumul spre o localitate unde 

trǎia şi activa un bun prieten, fost coleg de liceu. 

Pentru cǎ aveam ceva timp la dispoziţie, m-am 

gândit cǎ aş putea devia puţin din drumul meu 

pentru a vizita acest prieten, pe care nu-l vǎzusem 

de foarte mult timp. Aşa se face cǎ am îndreptat 

maşina cǎtre drumul cu pricina şi nu dupǎ mult timp 

am întâlnit un biciclist cǎlǎtorind în acelaşi sens cu 

mine. Am redus viteza maşinii pentru a fi în ritm cu 

biciclistul şi l-am întrebat cam cât este pânǎ la 

localitatea unde doream sǎ ajung. „Nu este prea 

departe, doar doi kilometri”, mi-a rǎspuns 

biciclistul, ceea ce m-a fǎcut sǎ mǎ bucur de 

iniţiativa luatǎ. 

Dupǎ un timp, în care am parcurs mai mult de doi 

kilometri, se întrevedeau în zare  semne de 

localitate: grupuri de copaci, hornuri şi acoperişuri 

de case, chiar şi o turlǎ de bisericǎ. Mi-am spus cǎ 

aceasta trebuie sǎ fie comuna cǎutatǎ şi nu-i nimic 

cǎ au fost mai mult de doi kilometri, dar e bine cǎ 

m-am hotǎrât sǎ-mi vǎd prietenul şi o sa-i fac o 

surprizǎ plǎcutǎ. 

Ajuns la plǎcuţa de intrare în sat, am constatat cu 

surprindere cǎ era denumirea altei localitǎţi. Am 

întrebat din nou cam cât este pânǎ la locul cǎutat. 

„Doi kilometri”, mi s-a rǎspuns din nou. M-am 

gândit cǎ va fi cu siguranţǎ localitatea urmǎtoare, 

aşa cǎ am pornit hotǎrât înainte, am strǎbǎtut vreo 

2-3 kilometri cât avea drumul prin aceastǎ 

localitate, am ieşit la câmp şi dupǎ alţi 4-5 kilometri 

am întâlnit o cu totul altǎ comunǎ. Am întrebat şi 

aici dacǎ acela era drumul corect şi am fost 
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încredinţat cǎ da, primind invariabil rǎspunsul: mai 

sunt doi kilometri. Cert este cǎ am parcurs mai mult 

de 20 de kilometri, spunându-mi-se de fiecare datǎ 

cǎ mai sunt doi kilometri. 

Am aflat mai târziu cǎ românul nostru, cunoaşte sau 

nu, are totdeauna rǎspunsul în buzunar şi aproape 

niciodatǎ nu recunoaşte cǎ nu ştie. 

Ȋn istorioara povestitǎ a fost vorba de o apreciere 

eronatǎ pe care o fac unele persoane şi nu a fost 

ceva deosebit de grav. Mai complicate devin 

lucrurile atunci când îţi spui pǎrerea, şi încǎ cu 

destulǎ convingere, asupra unor probleme de 

specialitate, deşi nu ai pregǎtirea şi expertiza în 

domeniul respectiv. 

Ascultam nu demult la televizor cum cǎ ar urma sǎ 

înceapǎ lucrǎrile de execuţie la pasajul de la 

Domneşti, peste centura rutierǎ şi feroviarǎ a 

municipiului Bucureşti. Cunoscând situaţia din 

zonǎ, am fost bucuros sǎ aflu aceastǎ veste, care 

treneazǎ de foarte multǎ vreme. Aproape totdeauna 

când se dau pe posturile media asemenea ştiri, apar 

imediat şi comentariile cârcotaşilor. Fiind întrebat 

un cetǎţean de pe stradǎ (nu cunosc ce ocupaţie 

avea) ce pǎrere are în legǎturǎ cu aceastǎ 

informaţie, şi-a exprimat imediat opinia asupra 

proiectului, afirmând cu multǎ convingere cǎ soluţia 

datǎ pentru realizarea acestei lucrǎri este o prostie, 

deoarece costǎ foarte mult, cǎci cu banii alocaţi 

acestei investiţii s-ar putea executa trei pasaje mai 

simple peste aceste centuri, fărǎ complicaţiile care 

sunt prevǎzute în proiectul aprobat. Pentru a-ţi 

exprima o pǎrere competentǎ într-o problemǎ de o 

anumitǎ specialitate, ar trebui mai întâi sǎ ai 

pregǎtirea necesarǎ în domeniul respectiv şi apoi sǎ 

cunoşti bine proiectul asupra cǎruia sǎ fi în mǎsurǎ 

sǎ-ţi expui o asemenea opinie. Apoi opiniile 

competente se fac într-un cadru organizat şi nu pe 

stradǎ în faţa unei camere de luat vederi. 

Ȋntâmplǎtor sunt în temǎ cu aceastǎ lucrare şi îi cam 

cunosc pe cei care ar fi în mǎsurǎ sǎ-şi exprime o 

pǎrere avizatǎ despre aceastǎ problemǎ. Nu 

comentez costul investiţiei pe care nu îl cunosc şi 

care ar putea fi mai mare sau poate chiar mai mic 

decât cel corect. La sistemul de licitaţii pe baza 

preţului minim şi a unui studiu de fezabilitate cu 

cantitǎţi, este practic imposibil sǎ poţi stabili un preţ 

real. Sunt însǎ în mǎsurǎ sǎ fac comentarii asupra 

soluţiei. 

Intersecţia denivelatǎ corectǎ a douǎ cǎi rutiere, 

trebuie sǎ asigure circulaţia fluentǎ pe toate 

direcţiile şi în toate sensurile, adicǎ sǎ aibă bretelele 

de legǎturǎ necesare îndeplinirii acestei condiţii. Ȋn 

acest caz existǎ soluţia clasicǎ de intersecţie de tip 

„treflǎ” sau „trifoi cu patru foi”, Fig.1.   

 

 

Fig.1 Intersecţie rutierǎ tip „treflǎ” (Foto internet) 

Ȋn cazurile în care un drum intersecteazǎ o altǎ cale 

rutierǎ, lângǎ care este amplasatǎ în paralel o cale 

feratǎ sau o linie de tramvai, lucrurile se complicǎ şi 

nu mai poate fi aplicatǎ soluţia clasicǎ de tip treflǎ. 

O soluţie potrivitǎ pentru acest tip de intersecţie 

este aceea cu „sens giratoriu superior” pentru 

traficul rutier, traficul pe calea feratǎ şi pe drumul 

paralel adiacent rămânând în poziţia iniţialǎ „la 

sol”. Sensul giratoriu superior asigurǎ fluenţa atât a 

traficului rutier cât şi feroviar în intersecţie, 

deziderat imperios ce trebuie îndeplinit în toate 

aceste cazuri. O asemenea soluţie  de intersecţie cu 

sens giratoriu superior a fost proiectatǎ, licitatǎ şi 

chiar adjudecatǎ pentru drumurile judeţene care 

traverseazǎ calea feratǎ şi şoseaua de centurǎ a 

municipiului Bucureşti la Cernica, Berceni şi sper 

cǎ şi la Domneşti, Fig.2. 
 

 

 

 

 



 CisC         Comportarea in situ a construcţiilor 

Nr. 6, 2021   Anul XXV                                                                                                                                                                 4 

 

 

 

Fig.2 Pasaj denivelat cu sens giratoriu superior 

a)Vedere planǎ; b) modelare pe calculator 

Aceastǎ soluţie este într-adevǎr mai complicatǎ, dar 

asigurǎ traficul fluent în aceste zone dificile unde se 

produc adesea blocaje de circulaţie şi cozi 

interminabile de vehicule. 

Din pǎcate, la niciuna dintre intersecţiile menţionate 

proiectate, licitate şi adjudecate nu a început cu 

adevǎrat execuţia, ci doar simulǎri de a da „startul”, 

pentru a crea impresia cǎ existǎ preocupare pentru 

aceste lucrǎri şi a da naştere  la comentarii ale 

„specialiştilor de ocazie”. 

O soluţie simplǎ de traversare directǎ propusǎ de 

persoana intervievată, care nu rezolva corect  

problema pentru care se impune lucrarea, ar 

însemna fonduri financiare cheltuite inutil. 

Soluţia cu „sens giratoriu superior” ar putea rezolva 

mulţumitor fluenţa traficului şi în cazurile 

intersecțiilor din capitalǎ sau din marile oraşe, 

dintre strǎzile pe care circulǎ şi tramvaie. Ȋn aceste 

cazuri, strada pe care circulǎ şi tramvaie ar trebui să 

rǎmânǎ în poziţia iniţialǎ, respectiv la sol. Un 

exemplu potrivit pentru folosirea acestei soluţii ar fi 

fost la intersecţia dintre şoseaua Colentina şi strada 

Doamna Ghica, unde, din pǎcate, s-a adoptat o 

soluţie total necorespunzǎtoare, greoaie şi 

costisitoare, care nu soluționează desfășurarea 

fluentă a traficului și nu mai ajunge la final de ani 

buni, producând mari dificultǎţi de trafic în aceastǎ 

zonǎ. Ȋn niciun caz, sensurile giratorii combinate cu 

semaforizare nu rezolvǎ fluent circulaţia în 

intersecţii. Ȋn cazuri mai complicate de intersecţii 

din capitalǎ şi din marile oraşe, în care debuşeazǎ 

mai multe strǎzi, dintre care unele cu trafic 

combinat (feroviar şi rutier), fluenţa traficului se 

poate rezolva doar prin intersecţii etajate pe trei sau 

chiar mai multe niveluri. 

Revenind la specialiştii de ocazie, trebuie spus cǎ 

este mai grav când asemenea oameni sunt implicaţi 

în a rezolva diverse probleme. Ȋn acest caz nu mǎ 

refer la micii meseriaşi care se oferǎ sǎ execute 

lucrǎri pentru care nu au niciun fel de calificare, ci 

doar o anumitǎ îndemânare şi dorinţa de a câştiga 

nişte bani. Aici aş da exemplul cel mai practicat al 

preparǎrii şi turnǎrii betonului. Toatǎ lumea ştie cǎ 

dacǎ amesteci apǎ cu agregate şi ciment obţii beton. 

Nimic mai simplu, se crede. Numai cǎ betoanele 

preparate şi turnate de aceşti “meseriaşi” se 

degradeazǎ în timpul cel mai scurt, uneori chiar la 

primul îngheţ-dezgheţ. Problema betoanelor este o 

adevǎratǎ ştiinţǎ. Trebuie sǎ cunoşti ce calitate de 

beton este necesarǎ pentru un anumit tip de element 

şi la ce fel de factori externi este supus; în ce 

proporţii trebuie sǎ amesteci elementele 

componente, cât timp şi cum; ce aditivi şi în ce 

proporţii se pot folosi pentru obţinerea proprietǎţilor 

necesare; în ce condiţii atmosferice se poate face 

turnarea betonului şi cum se compacteazǎ corect; 

cum se trateazǎ betonul dupǎ turnare; etc. 

Mult mai grav stau lucrurile atunci când oameni 

fǎrǎ expertiza corespunzǎtoare se angajeazǎ în 

activitǎţi specializate şi de înalt profesionalism. Nu 

mǎ refer aici la acei doctori care dau diagnostice 

greşite şi prescriu tratamente şi medicamente 

nepotrivite sau la alte profesii care nu sunt din 

domeniul nostru de activitate. Mǎ refer la domeniul 

în care am activat şi anume la constructori și 

construcţii. 

Am întâlnit în decursul activitǎţii mele lucrǎri de 

proiectare sau construcţii executate de o calitate 

îndoielnicǎ sau chiar execrabilǎ, efectuate de 

oameni care fie cǎ nu aveau expertiza necesarǎ, fie 

cǎ nu stǎpâneau cunoştinţele corespunzǎtoare. Dupǎ 

anul 1990, în degringolada generalǎ care se crease, 

eram stupefiat de calitatea execuţiei şi mai ales a 

concepţiei unor construcţii, care urmau sǎ 

adǎposteascǎ oameni sau sǎ foloseascǎ desfǎşurǎrii 

diverselor activitǎţi ale acestora. 

Dupǎ ce lucrurile s-au mai aşezat, a început sǎ se 

repunǎ oarecare ordine şi în acest domeniu: au 

apǎrut noi norme de proiectare, execuţie şi control; 

au apǎrut noi organisme de urmǎrire şi control şi s-

au reorganizat, dupǎ principii noi, cele existente; a 

început sǎ se punǎ un accent mai serios pe calitate. 

Din pǎcate, legislaţia nu a avut o susţinere 

convingǎtoare a acestor îmbunǎtǎţiri, nu a încurajat 

profesionalismul, cinstea şi corectitudinea. Aşa se 

face cǎ au fost falimentate firme serioase de 

proiectare, cercetatare şi execuţie, care nu se 
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formeazǎ uşor, supravieţuind în general firme fǎrǎ 

pretenţii de dezvoltare, dar şi fǎrǎ capacitatea de a 

rezolva onorabil sarcinile la care se angajeazǎ, 

lǎsând loc imposturii şi diletantismului. Mai trebuie 

acţionat încǎ cu seriozitate pentru rezolvarea 

corectǎ a problemelor enunţate, pentru a beneficia 

de construcţii sigure, funcţionale, durabile, de bunǎ 

calitate. 

Am scris aceste rânduri din dorinţa sincerǎ de a da 

un impuls pentru a se acţiona mai intensiv pentru 

eradicarea imposturii, diletantismului şi necinstei, 

concomitent cu încurajarea profesionalismului şi 

îmbunǎţirii calitǎţii într-unul dintre domeniile 

economice care pot aduce progrese, propǎşire şi 

bunǎstare în viaţa şi activitatea oamenilor. 
 

IMPERMEABILIZAREA 

BETONULUI ÎN MOD EFICIENT, 

SIMPLU ȘI DURABIL 

ing. Florin Gojnete 

 

Stațiile de tratare apă din Romania, odată cu 

trecerea timpului vor trebui să treacă prin diverse 

procese de reparații curente sau capitale pentru 

asigurarea către utilizatorul final a unei ape 

conforme cu standardele în vigoare. 

Construcțiile exterioare de tip decantor, de cele 

mai mari dimensiuni în cadul stațiilor de epurare 

sunt afectate în decursul timpului de mediul 

exterior cât și de apa inmagazinată aproape în 

permanență în ele, conducând inevitabil la 

degradări care afectează buna funcționare a acestor 

instalaţii. 

Ca orice construcție din beton care întră în contact 

cu apa, decantoarele trebuie să fie corespunzător 

impermeabilizate astfel încât betonul din structură 

să nu fie afectat de acțiunea nefavorabilă a apei. 

La Voila, unul din decantoarele de apă din 

cadrul stației de epurare a fost impermeabilizat 

cu produsul belgian PC® Cristal Concentrate al 

producatorului Tradecc NV. Procedeul a fost pus 

în practică după ce mai multe soluții de etanșare 

au fost încercate pentru a stopa exfiltrațiile de 

apă prin pereții structurii din beton și care într-un 

final nu au dat rezultatele dorite. 

Din construcție acest decantor circular a fost 

prevăzut cu un strat de tencuială cu proprietăți 

hidrofuge de cca. 2 cm grosime, la interior. 

Vechimea decantorului și exploatarea permanentă 

a acestuia au condus inevitabil la deterioararea 

acestei tencuieli prin pierderea capacității de 

etanșare și s-a ajuns în timp la exfiltrații de apă 

serioase, care au afectat foarte mult surpafața 

exterioară. Exfolieri de beton și armătură vizibilă 

au apărut în condițiile unei umidități excesive a 

exteriorului decantorului. Din acest motiv 

exploatarea a fost sistată la un moment dat pentru 

identificarea și stoparea exfiltrațiilor, intervenții 

efectuate la interior. 

Înaintea aplicării soluției PC® Cristal 

Concentrate de impermeabilizare s-a încercat, nu 

cu mult timp înainte, etanșarea fisurior vizibile de 

la interiorul decantorului, în ideea în care acestea 

reprezentau unica sursă de pătrundere a apei în 

structura din beton. S-a folosit un sistem de rășini 

epoxidice cu care s-au colmatat fisurile, deschise 

în prealabil mecanic, soluție care nu a dat 

rezultatele dorite, problema exfitrațiilor 

dovedindu-se una mult mai complexă. 

La inspectarea suprafețelor nu s-a putut observa o 

situație precară a suportului (tencuielii hidrofuge) 

cu excepția unor zone în care erau vizibile unele 

segregări izolate și de mici dimensiuni. 

Pentru indentificarea corectă a defectelor, de 

altfel ascunse, s-a procedat la verificarea prin 

ciocănire a întregii suprafețe pentru eventuale 

desprinderi ale tencuielii față de betonul 

pereților, după care s-a hidrosablat cu jet de apă 

sub presiune (500 bari) întreaga tencuială, pentru 

curățarea și asperizarea acesteia. 

Pe toată circumferința interioară a decantorului s-

au identificat multe zone în care tencuiala era 

efectiv desprinsă, fără aderență față de peretele din 

beton (toate aceste zone au fost decopertate), iar 

în altă situație hidrosablarea a lăsat în urmă un 

aspect foarte poros al restului suprafeței. Pe 

alocuri, datorită vechimii și acțiunii constante a 

apei în exploatare, multe alte zone restrânse au fost 

cu ușurință îndepărtate prin spălare până la beton, 

datorită caracterului friabil căpătat în timp. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1, 2 – Defecte ale suprafețelor interioare 

de beton 

 

În acest fel s-au pus în evidență alte defecte 

care nu puteau fi remarcate anterior odată cu 

intervenția la care s-au folosit rășinile epoxidice. 

Produsul special PC® Cristal Concentrate 

folosit pentru impermeabilizarea osmitică 

propriu-zisă a decantorului este un produs pe bază 

de ciment și substanțe speciale care acționează în 
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profunzimea betonului prin cristalizare internă. 

Acționează în prezența apei, ori de câte ori intră în 

contact cu apa produsul se activează și își continuă 

procesul de închidere a porilor betonului. Acest 

produs are totodată capacitatea de a închide fisuri 

în suportul care se impermeabilizează, cu 

deschidere mai mică de 0.3 mm. Este un produs 

avizat pentru utilizare în contact cu apa potabilă, 

condiție absolut necesară pentru intervențiile din 

decantoare. 

PC® Cristal Concentrate este un tratament 

deosebit de eficient pentru straturile suport din 

beton care se doresc a fi impermeabilizate, acesta 

nu funcționează ca o peliculă etanșă la suprafața 

betonului ci pătrunde în masa acestuia, la 

adâncimi de până la 10 cm. Orice deteriorare la 

suprafață a betonului tratat nu afectează 

eficacitatea impermeabilizării în continuare. 

În cazul decantorului de la Voila, din considerente 

financiare s-a adoptat refacerea continuității 

tencuielii hidrofuge și apoi impermeabilizarea totală 

a acesteia cu două straturi de PC® Cristal 

Concentrate. Soluția reparațiilor locale a zonelor 

decopertate nu garanta pe moment reușita unei 

impermeabilizări totale, mai ales pentru faptul că 

odată aplicat pe reparații existau totuși planuri de 

separație între materiale, astfel aceste zone 

deveneau zone slabe pentru etanșare, iar 

intervențiile epoxidice la fisurile tratate anterior nu 

garantau acțiunea produsului PC® Cristal 

Concentrate în imediata apropiere a acestora, 

deoarece răşina epoxidică nu este compatibilă cu 

acest produs. 

Soluția ideală și care de altfel nu s-a pus în 

practică din considerente finaciare, însemna 

decopertarea în totalitate a tencuielii hidrofuge și 

refacerea ei prin torcretare cu un mortar special 

precum este EuroCret® 20HD. În felul acesta 

impermeabilizarea unei noi tencuieli asigura 

reușita totală a lucrărilor. 

Reprofilarea zonelor de tencuială decopertată s-a 

realizat cu mortarul de reparații EuroCret® 

20HD, un mortar special care se remarcă prin 

aderența foarte bună la suport, cu rezistențe inițiale 

și finale mari, armat dispers cu fibre contra 

microfisurării. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3, 4 – Reprofilarea zonelor decopertate 

cu EuroCret
®
 20 HD 

Acesta s-a aplicat pe zonele desfăcute nu înainte de 

a se aplică un strat de siguranță de PC® Cristal 

Concentrate pe betonul suport, în spatele 

reparațiilor. 

Reparațiile au fost absolut necesare pentru ca în 

varianta aceasta de reparare locală a interiorului 

decantorului, să fie asigurat un suport continuu, 

nefisurat și fără desprinderi. Toate aceste condiții 

sunt esențiale pentru efectul dorit de la produsul de 

impermeabilizare PC® Cristal Concentrate. 

După aplicarea PC® Cristal Concentrate, în cele 

două straturi, pe întreaga suprafață interioară a 

decantorului, după reparații și apoi umplerea 

decantorului cu apă s-a constatat că nu mai există 

nici o exfiltrație pe exteriorul decantorului. 

Produsul în contact cu apa s-a activat și a 

închis porii suportului tratat. Până în prezent, în 

decurs de cca. 4 luni de zile de la terminarea 

lucrărilor s-a monitorizat periodic rezultatul 

impermeabilizării decantorului, iar concluziile sunt 

foarte bune. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5, 6 – Impermeabilizarea decantorului 

prin aplicarea PC
®
 Cristal Concentrate 

 

 

DE VORBĂ.... 
 

Dragii și bunii mei colegi, 

     Când eram și eu ficior (nu, nu eram faima 

munților, căci trăiam la șes), mai degrabă 

adolescent, era ȋndrăgostită de mine o fată, o 

colegă, iar eu eram ȋndrăgostit de o alta. Că așa este 

ȋn ... viață. Fata de care eram ȋndrăgostit eu m-a 

părăsit ca pe un oarecare, ca să nu spun altfel, 

pentru că eram cam ... „naiv”, iar cea care era 

ȋndrăgostită de mine s-a căsătorit cu alt băiat. 

Totuși, ȋn vacanțele școlare, fata ȋndrăgostită de 

mine mi-a trimis cele mai frumoase scrisori din 

viața mea, pentru că era foarte talentată la literatură 

și compunea și cele mai atractive eseuri din clasă. 

Toate scrisorile ei mă impresionau de cum le 

deschideam, pentru că ȋncepeau cu apelativul 

„Dragul și bunul meu prieten,”. Simțeam ȋn acest 

apelativ puritatea adolescentină și sinceritatea 

absolută, care m-a marcat ȋntreaga mea viață, ȋncât 

o țin minte și acum. 
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     V-am relatat succint această povestioară, pentru 

că prin acest apelativ mi se pare că simt mai 

aproape de sufletul meu pe cei cărora mă adresez. 

Iar acum, când am reajuns ȋn perioada adolescentină 

(sper ca  Bunul Dumnezeu să mă ajute să reajung și 

ȋn copilărie, deși cu pacostea ce s-a abătut asupra 

ȋntregii omeniri sunt slabe speranțe), simt nevoia de 

a vă avea sufletește mai aproape, dacă fizic nu se 

mai poate. Așa că de la un timp (mai precis de când 

am redevenit adolescent), am trecut la acest 

apelativ. Dar reiterez și explicația că prin „colegi” 

trebuie să se subȋnțeleagă și colege. 

     Dragii și bunii mei colegi, după această 

introducere  (cam lungă, ce este drept) este necesar 

să trecem și la problemele noastre de asociație. Dar, 

dacă activitate nu e, nimic nu e. Totuși, am 

constatat că ceva se poate face și on line. 

Evenimentul pe care l-am avut ȋn acest an, 

coordonat de dl. dr. ing. Emil-Sever Georgescu a 

ieșit bine și chiar a avut mai mult succes decât ne 

așteptam. Oare de ce nu am repeta așa ceva, dacă 

fizic nu se va putea. Evenimentele se fac cu lucrări 

ȋntocmite și prezentate. Dar până acum nu am 

primit o asemenea veste, deși știu și sunt sigur că 

sunt colegi care au ce să spună și doresc să o facă. 

Trebuie doar să aibă inițiativă și să ne confirme 

„Da, eu voi prezenta o lucrare sau chiar două!” Iată, 

eu mă angajez chiar acum că voi prezenta cel puțin 

o lucrare. Ȋn momentul când vom primi câteva 

asemenea confirmări, adică vom ști că avem pe ce 

conta, vom ȋncepe cu seriozitate  organizarea 

conferinței: lansarea temei, crearea comitetelor 

științific și de organizare, stabilirea datei, lansarea 

invitațiilor, etc. 

Această pandemie și anumite probleme cu care ne 

confruntăm ne-au adus în situaţia de a cădea într-o 

letargie, din care este greu să ieșim, dar nu este 

bine. Atâta timp cât Bunul Dumnezeu ne ajută să 

fim pe picioarele noastre, cu toate simțurile la locul 

lor și cu mintea limpede, este bine să fim activi spre 

folosul nostru și de ce nu, al societății ȋn care trăim, 

așa cum e ea cu bune și cu rele.  

Am constatat că foarte mulți colegi ȋși plătesc cu 

conștiinciozitate cotizația, ceea ce este lăudabil și le 

mulțumim. Știți bine că este singura noastră sursă 

de venit, că avem o serie de cheltuieli inerente 

necesare ȋntreținerii asociației și că ne străduim să 

fie cât mai reduse. Poate că va trebui să mai mărim 

puțin cotizațiile, dar deocamdată nu se pune 

problema, pentru că trăim din ceea ce am acumulat 

ȋn trecut. Sigur că ar trebui să realizăm și un profit, 

dar cum la noi acesta era insignifiant, nimeni nu ne 

mai ia deocamdată ȋn seamă. Dar mai știi?! 
 

 

Dragii și bunii mei colegi, 

 

     Sărbătorile legate de cel mai mare și creștinesc 

eveniment al omenirii, Nașterea Domnului nostru 

Isus Hristos, se apropie cu repeziciune. Sigur că ȋn 

condițiile actuale, marea majoritate a oamenilor nu 

vor mai petrece aceste zile luminoase ca ȋn 

vremurile trecute. Eu vă doresc ȋnsă din toată inima 

să aveți sănătate deplină, liniște și mulțumire 

sufletească, să petreceți toate aceste sărbători cu 

bucurie și cu bucatele dorite pe masă alături de toți 

cei dragi. 

LA MULȚI ANI, DRAGII ȘI BUNII MEI COLEGI 

ȘI PRIETENI!   

 

Cu multă căldură, dragoste și sinceritate, 

Al vostru, cu dor, confrate, 

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 decembrie - ianuarie, 

urându-le sănătate și mult succes.  

LA MULȚI ANI! 

 

dr. ing. Pepenar Ioan   02 decembrie 

dr. ing. Răcănel Ionuţ Radu  04 decembrie 

ing. Vişan Angela   16 decembrie 

ing. Nedelcu Ion   17 decembrie 

ing. Puşcăşoiu Paraschiv  19 decembrie 

ing. Dumitrescu George  24 decembrie 

ing. Conţiu Avram   25 decembrie 

ing. Nica Maria   27 decembrie 

ing. Ene Alexandra   01 ianuarie 

ing. Prună Liliana   04 ianuarie 

ing. Lăzărescu Adrian  05 ianuarie 

ing. Filip Mihai Horia  09 ianuarie 

ing. Maniu Ioan Horia  09 ianuarie 

dr. ing. Damian Alexandru  11 ianuarie 

ing. Nedelcu Liontin  21 ianuarie 

ing. Csiszter Kalman Andras 25 ianuarie 

ing. Bucuţa Radu   26 ianuarie 

ing. Pustan Bogdan   26 ianuarie 

ing. Paraschiv Rodica  29 ianuarie 

ing. Cherciu Dumitrache  29 ianuarie 
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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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