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Educaţia înseamnǎ fenomenul social fundamental 

de transmitere a experienţei de viaţǎ a generaţiilor 

adulte cǎtre generaţiile de copii şi tineri, în vederea 

integrǎrii lor în societate. Educaţia presupune 

cunoaşterea bunelor maniere şi comportarea în 

societate conform acestora. 

Este de notorietate cǎ poporul nostru nu stǎ deloc 

bine la acest capitol, din mai multe motive. Fiind la 

rǎscrucea mai multor cǎi de circulaţie, la confluenţa  

Orientului cu Occidentul, încǎ din cele mai vechi 

timpuri, dupǎ retragerea romanǎ, populaţia daco-

romanǎ a devenit prada numeroaselor popoare 

migratoare, precum goţii (ostrogoţi şi vizigoţi), 

hunii şi gepizii, avarii şi slavii, tǎtarii şi bulgarii, 

lǎsând jale, suferinţe şi sǎrǎcie în urma lor. Puţina 

educaţie pe care o aduseserǎ romanii la noi a 

dispǎrut pe apa sâmbetei. Un popor sǎrǎcit nu se 

mai poate preocupa de educaţie, concentrându-şi 

forţele pe asigurarea subzistenţei.  

A urmat apoi cotropirea ţǎrii de cǎtre imperii. Mai 

întâi a fost imperiul otoman, care timp de 4 secole a 

jefuit-o enorm de bogǎţii, având influenţe nefaste 

asupra civilizaţiei populaţiei noastre.  

Apoi a venit stǎpânirea a trei regiuni din ţara 

noastrǎ (Transilvania, Banatul şi Bucovina) de cǎtre 

imperiul austro-ungar, timp de aproape o jumǎtate 

de secol (1867-1918). La început, imperiul austro-

ungar a avut o comportare bunǎ faţǎ de populaţia 

românǎ din zonele ocupate. Aceasta s-a deteriorat 

însǎ ca urmare a semnǎrii conducerii dualiste a 

imperiului şi mai cu seamǎ în timpul primului 

rǎzboi mondial. Totuşi stǎpânirea habsburgicǎ a 

avut un efect pozitiv asupra educaţiei populaţiei, 

inclusiv a românilor aflaţi sub ocupaţie. Legile dure 

de conduitǎ civicǎ privind ordinea şi comportarea în 

societate au fost greu suportate, dar, aşa cum 

recunoaşte şi preşedintele patriot al Academiei 

Române, istoricul Ioan-Aurel Pop, populaţia din 

regiunile ocupate de imperiul austro-ungar s-a ales 

cu o moştenire de educaţie solidǎ şi durabilǎ, care 

dǎinuie şi în zilele noastre, dupǎ mai bine de un 

secol. Oricine poate recunoaşte cǎ în aceste zone 

din ţarǎ existǎ altfel de oameni. 

România a mai avut parte şi de stǎpânirea sovieticǎ 

de dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial, care dupǎ 

ce a jefuit tot ce s-a putut, ne-a instalat comunismul, 

care, pânǎ la venirea lui Ceauşescu, a distrus totul, 

incusiv economia, cultura, educaţia. 

Revenind la noţiunea de EDUCAŢIE, trebuie spus 

de la bun început cǎ aceasta stǎ la baza a tot ceea ce 

este bun, valoros şi folositor pentru o comunitate de 

oameni: buna înţelegere, liniştea şi armonia în 

societate; progresul şi bunǎ starea în viaţa cea de 

toate zilele; depǎşirea mai uşoarǎ a unor necazuri şi 

probleme inerente. Omul educat nu aduce atingere 

persoanelor cu care intrǎ în contact, indiferent care 

ar fi acestea, nu le produce neplǎceri. 

Ȋn antitezǎ, lipsa educaţiei produce nemulţumiri 

mari în societate, aş putea spune chiar grave, 

precum: comportarea urâtǎ pe stradǎ, în public, la 

şcoalǎ, în instituţii publice sau acasǎ, prin vorbe 

scabroase, jigniri, înjurǎturi de tot felul şi cu un 

dezinteres sau chiar dispreţ total faţǎ de persoanele 

din jurul lor; comportarea agresivă şi periculoasă în 

trafic; aruncarea de resturi şi diferite alte obiecte pe 

stradǎ, pe trotuare, în parcuri, în pǎduri, în albiile 

râurilor sau lacurilor, care polueazǎ natura, produc 

mirosuri pestilenţiale greu de suportat şi microbi 

care pot provoca boli; comportarea necuviincioasă a 

subalternilor faţă de şefi, dar şi a şefilor faţă de 

subalterni sau comportarea dictatorială, cu 

superioritatea de şef. Ţin minte şi nu pot uita 

momentul când mă aflam împreună cu şeful meu în 

biroul unui director de antrepriză, tinerel cam de 

BULETIN INFORMATIV 

 

INFORMATIV  

 

 

 

 

 



 CisC         Comportarea in situ a construcţiilor 

Nr. 1, 2022   Anul XXVI                                                                                                                                                                 2 

 

vârsta mea, unde trebuia să lămurim nişte probleme 

legate de un proiect tehnic. Directorul cel tinerel a 

dat telefon adjunctului său, inginerul şef, să-i aducă 

acest proiect. Inginerul şef era un profesionist 

recunoscut, cam de vârsta şefului meu, foarte 

cunosut în lumea podarilor. Acesta i-a adus 

proiectul şi i l-a înmânat cam cu teamă şefului său, 

care ni l-a dat nouă spre a lămuri problema. Noi am 

remarcat că nu era proiectul cu pricina şi l-am 

restituit directorului cel tinerel. Acesta a dat imediat 

telefon subalternului şi cu un ton aspru l-a chemat 

în biroul directorial. Inginerul şef a sosit degrabă, 

iar în momentul când a intrat pe uşă, directorul cel 

tinerel i-a aruncat proiectul pe jos, reproşându-i: 

„Nu te uiţi ce-mi aduci? Ia-l şi adu-mi ce trebuie.” 

Acela a fost momentul când mi-am dorit să mă fac 

membru de partid, pentru a putea ajunge director, ca 

să arăt că şi în această funcţie poţi fi altfel. 

Concluziile le puteţi trage singuri. Este o problemă 

de educaţie. 

Lipsa de educaţie se poate manifesta atât la oamenii 

neinstruiţi, cât şi la cei instruiţi (cu mai multă sau 

mai puţină şcoală). Uneori există oameni neinstruiţi 

care manifestă mai multă educaţie decât oameni 

foarte instruiţi. Nu e cazul să dau exemple, căci se 

văd la tot pasul. Nu există deci nicio legătură 

directă între educaţie şi instruire, dar este adevărat 

că printre oamenii instruiţi sunt mai mulţi oameni 

educaţi. 

Se pune acum problema, cine trebuie să se ocupe de 

educaţia copiilor şi a tinerilor. Cei mai mulţi susţin 

că familia este cea care trebuie să aibă această 

îndeletnicire. De aceea se vorbeşte de cei şapte ani 

de acasă. Este foarte adevărat, pentru că educaţia 

trebuie începută încă din fragedă pruncie. Dar ce 

facem dacă cei de acasă trebuie să fie mai întâi ei 

educaţi, sau în lupta pentru subzistenţă numai de 

educaţia odraslelor nu le mai arde. Alţii susţin că 

educaţia trebuie făcută prin şcoală, prin biserică, 

prin mass-media. Dar şi în acest caz, se pune 

problema dacă cei cu menirea de a face educaţie 

sunt ei înşişi în măsură de a realiza aşa ceva?! Ȋn 

principiu, educaţia trebuie să fie un proces continuu 

şi permanent, care se efectuează de oricine are 

calitatea de a face aşa ceva. Dacă revenim asupra 

teritoriilor amintite anterior, unde se manifestă un 

grad superior de educaţie, trebuie să remarcăm că 

aceasta s-a făcut de către stat prin legi clare, precise 

şi respectate cu stricteţe. Deci, de fapt, statul este 

cel care trebuie să aibă responsabilitatea de a se 

ocupa de educaţia tuturor cetăţenilor, ţinând cont de 

faptul că prin îndeplinirea acestui deziderat va avea 

avantaje incomensurabile: instruirea mai facilă a 

oamenilor; mai mult profesionalism şi mai puţin 

amatorism; mai multă muncă utilă şi mai puţine 

„învârteli”. Statul trebuie să se ocupe cu seriozitate 

de copiii care nu pot primi educaţie în famile, 

ajutând familia să creeze condiţiile necesare sau 

ajutând în  mod direct. Prin instruire, copiii au şanse 

mai mari la educaţie. De asemenea, statul trebuie să 

ajute şcolile se se preocupe mai mult de educaţia 

elevilor şi uneori şi de cea a unor educatori. Statul 

trebuie să mobilizeze şi mass-media, să aibă mai 

multe emisiuni educative şi mai puţine cu 

îndemnuri la violenţe sau exprimări necuviincioase. 

Nu în ultimul rând, statul trebuie să emită legi 

precise, clare, poate chiar dure pentru cei certaţi cu 

legea, cu bunul simţ, cu comportarea corectă în 

societate. Altfel, ideea lansată sub denumirea 

„România educată” va rămâne doar o lozincă în 

vânt. 

Cei mai în vârstă, cred că îşi amintesc că au mai 

fost lansate şi în trecut asemenea idei generale, 

precum: CȂNTAREA ROMȂNIEI sau DACIADA. 

Doar că în acele cazuri, România s-a ales cu ceva. 

Prin lansarea ideii Cântarea României s-au 

construit cămine culturale şi biblioteci în toate 

localităţile ţării, inclusiv în cele mai îndepărtate 

cătune, unde chiar “se făcea” cultură. Aceste edificii 

s-au dotat cu toată infrastructura necesară (mobilier, 

aparatură corespunzătoare, costumaţii, cărţi, etc.);  

s-a format şi angajat personal instruit pentru 

managementul acestor activităţi; s-au organizat 

concursuri şi festivaluri menite să încurajeze 

participarea la aceste activităţi, ajungându-se până 

la participări internaţionale de prestigiu şi obţinerea 

de premii importante. Această infrastructură mai 

există şi astăzi, fiind mai mult sau mai puţin 

întreţinută, deși unora li s-a cam schimbat 

destinaţia, acum fiind preponderent folosite la 

organizarea de nunţi şi botezuri, şedinţe de tot felul, 

dar uneori şi evenimente tehnico-ştiinţifice. Graţie 

unor oameni inimoşi şi dornici de cultură, în 

anumite locaţii se mai face şi cultură prin eforturi 

pecuniare proprii. 

Ȋn ceea ce priveşte DACIADA, şi în acest caz s-a 

dezvoltat o activitate sportivă de masă, ale cărei 

rezultate răsunătoare ne fac să ne mândrim şi în 

zilele noastre. S-au construit stadioane, săli de 

sport, patinoare, cu toate dotările şi echipamentele 

necesare. S-a acordat o atenţie deosebită sportului. 

Ȋn şcoli era obligatoriu câte două ore de sport, de 

două ori pe săptămână şi una sau două ore de 

muzică, cu profesori de specialitate. Aproape toate 

liceele aveau săli şi teren de sport proprii. Se făceau 

frecvent concursuri între şcoli la diverse jocuri 

sportive, precum volei, handbal, baschet, fotbal, 

atletism, etc. Aşa au apărut marii sportivi români, 

care au uimit întreaga lume, precum: Nadia 

Comăneci, Ilie Năstase, Ion Ţiriac, Gheorghe Hagi, 
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Gabriela Szabo, Iolanda Balaş, Lia Manoliu, Ivan 

Patzaichin, Helmut Ducadam şi mulţi, mulţi alţii. 

Ce ar fi dacă şi ideea ROMÂNIA EDUCATǍ ar 

avea asemenea ecou şi rezultate, pentru ca într-un 

timp nu prea îndelungat, ţara noastră să devină 

recunoscută prin gradul de educaţie al locuitorilor 

ei?! Doamne, ce bine ar fi!  

 

SISTEME DE MONITORIZARE A 

CONSTRUCȚIILOR SAU A 

ALUNECĂRILOR DE TEREN,  

CARE UTILIZEAZĂ INTERFEROMETRIA 

RADAR TERESTRĂ 

 
Conf.univ.dr.ing. Aurel Sărăcin, Conf.univ.dr.ing. 

Aurel Negrilă, S.l.univ.dr.ing. Tudorel Clinci 

 

 

1. INTRODUCERE 

 
Tot mai des, în ultima vreme, se pune accent pe 

echiparea construcțiilor cu senzori de monitorizare 

a deformațiilor și deplasărilor. Cele mai comune 

sisteme de măsurare sunt matricele de 

accelerometre. O mare parte din literatura recentă se 

concentrează asupra tehnologiilor wireless și 

mobile, combinând mai multe sisteme și metode de 

măsurare. 

Pentru analiza modală a construcțiilor se poate 

proiecta și realiza un sistem adecvat de 

accelerometre cu cost redus, bazat pe arhitectura 

sistemului microelectromecanic (MEMS). 

Scanerele laser terestre (TLS) sunt sisteme de 

măsurare 3D active, care pot măsura până la un 

milion de puncte pe secundă, cu o acuratețe de 

câțiva milimetri, dar de obicei nu sunt utilizate în 

mod obișnuit pentru analiza modală a structurilor 

(Neitzel, 2012). 

Sistemele de interferometrie radar terestră pot 

determina foarte precis mișcările sau deformațiile 

obiectelor (Owerko, 2012). Aceste sisteme 

denumite IBIS (Image by Interferometric Survey), 

dezvoltate de IDS (Ingegneria dei Sistemi) 

GeoRadar, disponibile în diferite configurații, pot 

monitoriza static sau dinamic construcții de diferite 

tipuri (construcții civile sau industriale, poduri, 

baraje, etc.) sau evoluții ale zonelor cu alunecări de 

teren, faleze amenajate, zone costiere, evoluții ale 

ghețarilor, etc. 

 

2. PRINCIPIUL DE MĂSURARE 

 
Pentru măsurarea deplasărilor sau deformațiilor, 

unitatea radar trimite o undă continuă cu 

schimbarea treptată a frecvenței (Continuous Wave 

- Stepped-Frequency, CW-SF-method), care se 

reflectă în ținte naturale sau artificiale. Pentru a 

detecta o țintă, intensitatea semnalului trebuie să fie 

mai mare decât zgomotul din jur (Gikasa, 2011). 

Pentru a asigura o bună reflectare a semnalului și a 

punctelor caracteristice ale structurii monitorizate, 

trebuie să existe la suprafața structurii așa-numitele 

reflectoare în formă de colț de cub, metalice. 

Deseori, obiectul are deja părți pe suprafață care 

acționează ca reflector colț de cub, iar instalarea 

reflectoarelor artificiale nu este necesară (Gentile, 

2010). 

În Fig.1 este prezentat un exemplu de astfel de 

structură. 

 

 
 

     Fig. 1                            Fig. 2                     Fig. 3 

 

De la un moment de timp la altul, acest instrument 

detectează diferența de fază a semnalului reflectat 

de elementele specifice ale structurii studiate 

(Fig.2). 

 
Măsurarea deplasării și măsurarea variației fazelor 

sunt legate de următoarea relație: 

 
unde, d este deplasarea,  este lungimea de undă și 

 este diferența de fază. 

În principiu, sistemul IBIS măsoară simultan 

deplasarea tuturor pixelilor sau a câmpurilor din 

zona iluminată de fascicolul antenei (Fig.3) 

(Sărăcin, 2012). 

Acesta generează semnalul de măsurare, utilizând 

antenele transmițător-receptor, iluminează întreaga 

zonă cu microunde (Fig.4) și apoi primește 

semnalul reflectat care se întoarce. 

 

 
 

Fig. 4 

 

Prima sa sarcină este să detecteze elementele 

obiectului și apoi să determine distanța față de 

radar. Dimensiunea R este rezoluția, adică cel mai 

mic interval de distanță în care se poate distinge un 
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singur punct observant, rezoluția maximă fiind de 

0,50 - 0,75 m, funcție de frecvența utilizată. 

Sistemul IBIS măsoară deplasarea dp (deplasare 

radială) (Fig.5), din care deplasarea efectivă a 

punctului, d, poate fi obtinută prin luarea în 

considerare a geometriei de poziționare a 

instrumentului față de obiectul investigat (Lipták, 

2014): 

 

        
 

 

 
 
 

                                   Fig. 5 

 

Rezultatul iluminării obiectului este profilul 

radarului (Fig.6), care redă intensitatea semnalului 

reflectat în câmpul radarului. Numai punctele care 

reflectă puternic raza radar (peste 35 dB) pot fi 

luate în considerare (Talich, 2017). 

 

    

 
 
 

Fig. 6 

 

Un SNR (raportul semnal/zgomot) înalt este baza 

pentru selectarea punctelor de observare pe obiect 

(IBIS Surveyor v. 01.00 – User Manual, 2013). 

Dacă identificarea punctelor de observare este 

dificilă datorită diferitelor reflexii ale elementelor 

structurale, se folosesc reflectoarele metalice de tip 

corner (Fig.7).  

 

            
 

Fig. 7 

 

Ele sunt de asemenea folosite dacă obiectul este 

fabricat din material care nu reflectă microundele. 

Ele ajută la identificarea anumitor puncte ale 

construcție prin întărirea reflectării unui fascicul 

radar. 

Profilul radar poate fi împărțit în mai multe vârfuri. 

Vârfurile sunt puncte ale obiectului care reflectă 

semnalul radar mai puternic decât altele. În acest 

fel, găsim locurile unde sunt instalate reflectoarele. 

Posibilitatea de a folosi reflectoare tip corner este 

adesea limitată (Dei, 2013). 

Valoarea de deplasare măsurată prin tehnica 

interferometrică (compararea fazelor a două imagini 

distincte) are o precizie care depinde de intensitatea 

ecoului radar înregistrat si de raportul semnal / 

zgomot al punctului luat în considerare (Sărăcin, 

2014). 

Precizia teoretică a instrumentului poate fi de 0,01 

mm. Din motive practice evidente, această precizie 

nu este posibilă niciodată în timpul campaniilor de 

măsurare, dar în orice caz poate fi atinsă o precizie 

de 0,1 mm (Fig.8 – precizia determinării 

deplasărilor funcție de SNR). 
 

     
 

     Fig. 8 

 

3. TIPURI DE INTERFEROMETRE 

RADAR TERESTRE 
 

În acest moment sunt disponibile 3 tipuri de 

instrumente cu aplicabilitate diferită, astfel: 
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 IBIS-FS (Fig.9) care se pretează pentru 

monitorizarea statică și dinamică a 

diferitelor tipuri de structuri (poduri, turnuri 

eoliene, construcții înalte, etc.), doar 1D. 

Acest tip de instrument are o rază de acțiune 

de până la 1 km și poate monitoriza mai 

multe puncte obiect deodată, indiferent de 

condițiile de mediu, atât ziua cât și noaptea, 

cu acuratețea de 0.01 mm, la frecvente de 

până la 200 de Hz. 

 IBIS-FL/FM (Fig.10) care este conceput 

pentru monitorizarea barajelor, a 

exploatărilor miniere de suprafață și a 

alunecărilor de teren, de la distanța de 

maxim 4 km, furnizând date 2D, cu precizia 

de 0.1 mm. Acest tip de instrument poate fi 

configurat pentru monitorizare automată cu 

integrarea datelor într-un sistem de 

avertizare și de alarmare la depășirea unor 

limite ale deplasărilor obiectivului 

monitorizat. 

 Hydra-G (Fig.11) se pretează a fi utilizat la 

monitorizarea 3D a clădirilor de orice tip, 

tunele, baraje, poduri, etc. dar numai de la 

distanțe de maxim 800 m, având 

posibilitatea rotirii automate, orizontal și 

vertical, permite acoperirea cu informații 

interferometrice a unor suprafețe de 

investigat foarte mari. 
 

    
 

      Fig. 9           Fig. 10                     Fig. 11 

 

 

4. EXPERIMENT PRACTIC 

 
Având la dispoziție pentru experimentare sistemul 

IBIS-FS, care poate sesiza diferențele de fază 

reflectate unidimensiomal (doar în lungul 

fascicolului de unde emis), am investigat 

deplasările verticale ale podului de cale ferată din 

apropierea Gării Băneasa, pod care traversează DN1 

între Fântâna Miorița și Pasajul Băneasa. Am fost 

interesați să sesizăm deplasările verticale în zona 

centrală a tablierului podului atunci când trece un 

tren de marfă și când trece un tren de călători. 

Deoarece circulația rutieră din această zonă este 

intensă, trecerea oricărui vehicul influența semnalul 

reflectat, mai ales trecerea camioanelor și a 

autobuzelor (vehicule mari). În aceste condiții am 

ales schimbarea geometriei instrumentului, mai 

exact am modificat unghiul de înclinare al 

instrumentului (60o), fapt care a condus la 

diminuarea influenței circulației auto, dar zona de 

observare a tablierului podului a fost micșorată 

(doar câteva grinzi transversale din prima jumătate 

a tablierului) (Fig. 12 și 13). 

 

    
 

       Fig. 12                                      Fig. 13 

 

În urma procesării datelor se pot observa și selecta 

vârfurile din profilul radar, care corespund 

elementelor podului și se pot obține rezultatele în 

diferite forme. Mai jos (Fig.14) se poate observa 

profilul radar în care s-au selectat doar două grinzi 

transversale, la 6 și la 12 m, și geometria de 

poziționare a instrumentului în raport cu tablierul 

podului. 

 
 

 
 
 

Fig. 14 

 

La trecerea unui tren s-au putut constata deplasări 

verticale de până la -4 mm ale celor doua puncte 

alese pe tablierul podului (Fig.15). 
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Fig. 15 

 

Printr-o obțiune de analiză modală, se poate 

vizualiza dinamic (prin crearea unui filmuleț), 

evoluția celor două puncte pe durata inregistrării 

dinamice a datelor interferometrice (figura 16). 

 

 
 

Fig. 16 

 

5. CONCLUZII 

 
Sistemele IBIS constituie o alternativă a metodelor 

clasice de determinare a deplasărilor în timp ale 

structurilor de construcții și ale terenurilor supuse 

fenomenelor de alunecare. Sunt posibile analize în 

timp real care permit calculul vitezelor și 

accelerațiilor vibrațiilor structurilor investigate. 

Interferometria radar oferă unele avantaje în 

comparație cu senzorii tradiționali folosiți în acest 

scop de determinare a deplasărilor, dar solicită și 

unele condiții (fără obstrucții între instrument și 

obiectul investigat, fără vibrații ale instrumentului, 

o geometrie clară la amplasarea instrumentului 

relativ la obiect, etc.) pentru a obține date certe în 

domeniul preciziei specificate. 

Implementarea unei strategii naționale de 

monitorizare a obiectivelor de construcții cu riscuri 

de diferite tipuri, poate avea în vedere utilizarea 

acestei tehnici interferometrice de monitorizare a 

deplasărilor și deformațiilor, mai ales pentru faptul 

că este usor de montat în afara zonei de influență a 

obiectivului, non-contact cu obiectivul, cu o 

precizie foarte bună de determinare a valorilor 

deplasărilor, cu posibilități de integrare într-un 

sistem de monitorizare permanentă (pentru baraje, 

pentru zone cu alunecări de teren, etc.) și 

posibilitatea de declanșare a semnalelor de alarmare 

în caz iminent de pericol. 
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DE VORBĂ.... 

 

Dragii şi bunii mei colegi şi prieteni, 
 

Din nou îmi este foarte greu să scriu 

această rubrică, atâta timp cât nu am nimic 

interesant să vă transmit. Ce să spun, să repet din 

nou că îmi este dor să ne revedem? Devine 

plictisitor, că doar ştiţi asta, fiindcă tuturor ne este 

dor. Luna aceasta se împlinesc doi ani de când 
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năpasta pandemiei a căzut pe capul nostru, iar 

noi am devenit prizonierii acesteia şi ne ducem 

existenţa ca nişte pedepsiţi la domiciliu. 

Nu pot nici să vă mai plictisesc cu 

intenţia de a organiza o conferinţă ca să ne 

facem datoria de membri ai asociaţiei noastre, 

fiindcă am constatat că nu mai este nimeni 

interesat de aşa ceva. Mă aşteptam ca după ce 

am lansat organizarea acestui eveniment să fiu 

năpădit cu propuneri de lucrări spre prezentare 

şi cu idei despre modul de desfăşurare. Dar 

nimic, tăcere. La urma urmei se poate trăi şi 

fără evenimente, ci doar cu sentimentul că ne 

iubim, ne dorim şi am vrea să fim cu toţii bine. 

Totuşi, fiindcă eu tot nu am ce face şi 

din fire sunt un om răbdător, vă spun că încă 

mai aştept propuneri. Poate, poate, cineva 

sparge gheaţa şi trimite un semn îmbucurător. 

Eu aştept. 

Dragii şi bunii mei colegi şi prieteni, se 

vorbeşte că finalul acestui an va constitui şi 

sfârşitul pandemiei. Va fi o perioadă de 

aşteptare foarte grea, dar pot apărea şi alte 

probleme. Deocamdată, se pare că ne paşte şi 

un iminent război. Chiar asta ne mai lipsea. 

Cine îşi mai putea închipui că după ce au fost 

cunoscute ororile războaielor anterioare, s-ar 

mai putea repeta aşa ceva?! Deşi noi suntem un 

popor paşnic, se constată că ne dăm mari 

„cocoşi”. Vai şi amar de noi. Deie Domnul să 

ne ocrotească că va fi mai sigur aşa. Noi avem 

datoria să considerăm că ne aflăm în condiţii 

normale şi putem încă să ne mai facem planuri. 

Hai să fim optimişti! 

Sunt colegi care mă sună din când în 

când pentru a afla ce mai fac, ceea ce mă 

bucură nespus de mult. De aceea vreau să le 

mulţumesc din inimă, pentru că aceste gesturi 

constituie balsam pentru sufletul meu 

singuratic. Mai sunt şi colegi mai tineri, care 

mă sună de prin toate colţurile ţării, pentru a le 

împărtăşi din experienţa mea. Şi aceste 

telefoane mă bucură nespus de mult, pentru 

constatarea că mai există asemenea ingineri 

preocupaţi de cunoaştere. Le răspund cu mare 

dragoste şi plăcere. Deşi stau foarte rău cu 

timpul, care se comprimă din ce în ce mai mult, 

am început să abordez în scris şi genul 

beletristic. Dacă cineva este interesat să se 

plictisească cu lecturarea unui debutant, aş fi 

foarte curios să-i aflu părerea. 

Dragii mei colegi şi prieteni, deşi nu am 

avut ceva interesant să vă spun, iată că aproape 

am umplut o pagină cu tot felul de nimicuri, dar 

doresc să mergem mai departe, chiar şi în aceste 

condiţii neprielnice. Aştept cu nerăbdare 

revenirea la normal a vieţii noastre, pentru a putea 

asista la un nou început al activităţii asociaţiei. 

Dorindu-vă tot binele din lume şi multă, 

multă sănătate alături de familie şi toţi cei dragi, 

vă asigur de întregul meu ataşament. 

Cu cele mai sincere sentimente de 

dragoste şi prietenie,  

 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 februarie - martie, 

     urându-le sănătate și mult succes.  

La mulți ani! 

 

dr. ing. Beche D. Vasile  02 februarie 

ing. Pleşcan Costel 02 februarie 

ing. Boca Gheorghe 06 februarie 

dr. ing. Constantinescu Horia 09 februarie 

dr. ing. Zarojanu Dan 09 februarie 

ing. Sărăcin Aurel 13 februarie 

ing. Hodăjeu Gheorghe 17 februarie 

ing. Corlăţeanu Simona 18 februarie 

ing. Niculae Teodor                  18 februarie 

ing. Merfu Ilie 21 februarie 

ing. Moclinda Bucuţa Andra 22 februarie 

ing. Dabija Mihail Bogdan 24 februarie 

ing. Hegheş-Bogdan-Horea 08 martie 

             ing. Cernat Viorel 11 martie 

ing. Mărculescu Florin 15 martie 

ing. Dan Zeno   18 martie 

ing. Rădulescu Cristian 26 martie 

ing. Tudor Alexandru 30 martie 

ing. Cristescu Adrian 31 martie 
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          elisabeta.vranceanu@gmail.com  
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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. 
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