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EDITORIAL 

 

 

 

OPTIMISM MODERAT ȘI SPERANȚĂ DE 

REVENIRE LA NORMAL 

 

Ing. Rodica Paraschiv 

Vicepreședinte Căi Comunicații - 

Comisia Națională de Urmărire a Comportării 

in situ a Construcţiilor 

 

În Ajunul Sărbătorilor de Iarnă și Anului Nou, 

fiecare dintre noi își face bilanțul, fie că vorbim 

despre realizările sau eșecurile personale de peste 

an, fie despre bilanțul profesional sau, pur și 

simplu, al comunității în care trăim. 2022 a fost un 

an greu, fără îndoială. Anul în care, după 

problemele generate de pandemie, a venit un război 

la granițele României, momente pe care mulți 

dintre noi nu am crezut că le putem trăi vreodată! 

Războiul din Ucraina nu a lovit doar statul vecin, 

cu care România are o graniță de aproape 650 de 

kilometri, pentru că repercusiunile se văd la nivelul 

întregii Europe, în special la nivel economic și 

social. România a fost lovită în plin, creșterile de 

prețuri au afectat ramura construcțiilor, știut fiind 

că parte a materialelor de construcții veneau din 

zona Ucrainei, sau traversau Ucraina pentru a 

ajunge în țara noastră. Explozia prețurilor la 

energie electrică și la combustibil a stârnit o 

adevărată furtună în economie. La nivel 

guvernamental, prin unele măsuri luate, s-a 

încercat diminuarea efectelor acestor creșteri, prin 

actualizarea unor prețuri din contractele aflate în 

derulare, cât și prin susținerea unor subvenții din 

partea statului. Însă, toate acestea nu au putut 

anihila tăvălugul reprezentat de efectele războiului 

din Ucraina, dar au ajutat în principal la menținerea 

locurilor de muncă și a micilor afaceri, la reducerea 

pe cât posibil a intrărilor în faliment a firmelor sau 

a abandonării lucrărilor de investiții aflate în 

derulare. 

Există șanse ca domeniul construcțiilor să nu fie 

afectat în anii următori, dimpotrivă, activitatea ar 

putea crește, având în vedere fondurile europene 

care vor intra în România prin intermediul PNRR, 

al Programelor Operaționale Regionale, dar și 

proiectele implementate prin Programul Național 

de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Pe de altă parte, vreme îndelungată, autoritățile au 

dat prioritate lucrărilor noi de investiții și mult mai 

puțin celor obligatorii pe parcursul urmăririi 

comportării în timp a construcțiilor, care ar fi 

condus la reducerea costurilor necesare lucrărilor 

de consolidare, deseori mult mai costisitoare și mai 

greu de realizat decât cele pentru investiții noi. 

Acum, unele evenimente nefericite – prăbușirea 
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podului de la Luțca, incendii cauzate de lucrări 

neconforme sau a căror propagare a fost favorizată 

de structuri neadecvate, sau chiar și efectul 

psihologic al cutremurelor – au trezit la realitate 

unii dintre factorii implicați și, la nivelul 

instituțiilor, a început să se dea atenție mai mare 

urmăririi comportării în timp a construcțiilor. Pe 

lângă acest fapt, însă, așa cum am mai afirmat și cu 

alte ocazii, fiecare dintre factorii implicați în 

realizarea unei construcții trebuie să-și respecte 

obligațiile pe care le are conform Legii 10/1995 

privind calitatea în construcții. 

Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, în timp, 

se poate ajunge la deservicii majore pentru 

siguranța, rezistența și durabilitatea construcțiilor 

și, implicit, în asigurarea funcționalității acestora. 

Astfel, întregul lanț al celor implicați în realizarea 

unei construcții are obligații. De la cei ce 

elaborează tema de proiectare și care uneori nu știu 

exact ce trebuie să solicite, la cei ce întocmesc 

documentația de ofertare, care – uneori – urmăresc 

în proporție mult prea mare avantajul economic și 

nu atenționează investitorii în legătură cu 

dezavantajele pe care le au temele lor de 

proiectare; de la comisiile de evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul achizițiilor, în care factorul 

financiar este considerat cel mai important, fără o 

analiză temeinică a ofertei tehnice, la proiectanții 

care – uneori – nu realizează că soluțiile pe care le 

prezintă trebuie să fie viabile și în teren, hârtia 

putând suporta orice, dar tehnologiile neputând fi 

aplicate întotdeauna în teren; de la unii experți și 

verificatori din teren, care pun ștampila cu prea 

multă ușurință pe proiecte sau expertize, la 

constructorii care, câteodată, nu folosesc materiale 

prevăzute în proiectul de execuție sau solicită și 

obțin mult prea simplu dispoziții de modificare a 

proiectelor, care sunt în dezavantajul asigurării 

siguranței, rezistenței și durabilității. Și, nu în 

ultimul rând, unii diriginți, care semnează mult 

prea ușor documentele cărții tehnice, fără a mai 

face și verificările de rigoare. 

În fapt, este necesar ca fiecare dintre factorii 

implicați – enumerați anterior – să-și respecte 

atribuțiile și obligațiile la timp, lucru care ar 

diminua extraordinar de mult costurile necesare 

atât pentru întreținerea construcțiilor, cât și 

riscurile aferente unor lucrări executate defectuos 

sau cu superficialitate. Și asta cu atât mai mult cu 

cât există premisele, prin programele existente, ca 

noi toți să putem desfășura în condiții normale 

activitatea în ramura construcțiilor și să avem 

satisfacția lucrului bine făcut. 

La final de an, vă doresc tuturor sănătate, multă 

putere de muncă și spor în toate! 

La mulți ani! 

 

SIGURANŢĂ ŞI PERICOL ÎN MEDIUL 

CONSTRUIT  

 

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU 

INCD URBAN-INCERC 

Vicepreşedinte construcţii CNCISC 

 

     Omul și cerinţa de siguranţă a vieții 

Undeva în Transilvania iar a alunecat un 

taluz de autostradă…Pericol în trafic ! Breaking 

news! Iată că nu mai avem constructori buni de 

lucrări publice etc. Pare a fi chiar o bucurie în tonul 

acestor reportaje, oricum greu de înțeles… 

În istoria construcţiilor, cerinţa privind 

siguranţa vieţii utilizatorilor unei lucrări sau a unei 
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clădiri şi pedeapsa pentru încălcare a fost cel mai 

timpuriu consemnată în epoca babiloniană prin 

Codul lui Hammurabi (1795 – 1750 î. Chr.), prin 

articolele nr. 229, 230 şi 231. 

- Art. 229: „Dacă un constructor a clădit o 

casă pentru cineva şi nu a construit-o 

corespunzător, iar casa clădită a căzut şi l-

a omorât pe proprietar, atunci acel 

constructor va fi omorât”. 

- Art. 230: „Dacă aceasta l-a omorât pe fiul 

proprietarului, atunci va fi omorât fiul  

constructorului” 

- Art. 231: „Dacă aceasta a omorât un sclav 

al proprietarului, atunci se va plăti sclav 

pentru sclav proprietarului casei”.  

 

Deși se știa această reglementare dură, 

acceptată în societate mult timp, în istoria omenirii 

s-a manifestat după un timp o anumită reţinere în 

precizarea modalităţilor de a se îndeplini această 

cerinţă. Îndeplinirea cerinţei de siguranţă a vieţii în 

construcţii a fost considerată a fi rezolvabilă prin 

regulile de bună practică transmise din generaţie în 

generaţie şi apoi prin manuale, standarde şi 

normative, bunul mers fiind cumva în firea 

lucrurilor, şi s-a lăsat pe seama justiţiei rezolvarea 

cazurilor litigioase. 

Diferitele accidente care se produc sau 

acumularea unor riscuri, trecute zi de zi cu vederea, 

probează faptul că anumite modalităţi de control, 

prevenire şi reducere a riscurilor în construcţii şi 

mai ales în spaţiile urbane care nu sunt construcţii, 

scapă în prezent reglementărilor tehnice sau 

administrative existente ori sunt îmbrăcate în 

exprimări care fac posibile greşeli, scăpări în 

definirea şi stabilirea responsabilităţii. 

Cutremurele au impus abordări noi, dar 

statuarea lor a fost relativ lentă, cel puţin în cazul 

ţării noastre. Nu trebuie neglijat faptul că ştiinţele 

inginereşti nu elaboraseră încă metodele de 

cuantificare a parametrilor care să asigure cerinţa 

de siguranţa vieţii, multe cu caracter probabilistic. 

În contextul contemporan, prevederile 

legale de bază de la care se poate porni în 

asigurarea unei protecţii faţă de pericolele publice 

pot fi găsite în Constituţia României, în Capitolul 

II - Drepturile şi libertăţile fundamentale. Astfel, 

potrivit art. 22, (1) « Dreptul la viaţă, precum şi 

dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei 

sunt garantate ». De asemenea, conform art. 35 (1) 

« Statul recunoaşte dreptul oricarei persoane la un 

mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. 

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru 

exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi 

juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora 

mediul înconjurător. » 

Este important în mod special art. 44 (7) 

care  prevede că « Dreptul de proprietate obligă la 

respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi 

asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la 

respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau 

obiceiului, revin proprietarului. » 

În România de azi, cazul clădirilor noi şi al 

vulnerabilităţii individuale pare să fie uşor de 

controlat prin sistemul cerinţelor esenţiale ale Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

În domeniul construcţiilor din zone seismice 

această cerinţă nu a fost dintotdeauna direct 

exprimată, deşi termeni ca « degradare a 

rigidităţii », « cedare plastică », « elemente care ies 

din lucru », « curgerea armăturii » etc., aveau 
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consecinţe directe asupra siguranţei ocupanţilor 

clădirilor.  

Oricum în zilele noastre, până să se 

construiască o autostradă, te omoară contestațiile 

concurenței. 

Structuri periculoase 

Dacă lăsăm autostrăzile să se repare, 

construcțiile cu care ne întâlnim zi de zi sunt mai 

ales în orașe. O clădire sau o structură periculoasă 

se referă la orice aspect al acesteia care poate 

reprezenta un pericol pentru siguranţa vieţii sau 

integrităţii corporale a persoanelor din public, 

incluzând: 

- cărămizi, ţigle şi placaje în cădere 

- pereţi  sau garduri în pericol de cădere 

- coşuri de fum instabile 

- clădiri mari care au devenit instabile 

Pericolul poate fi cauzat de îmbătrânirea 

materialelor, lipsa întreţinerii, incendiile, furtunile, 

impactul unor vehicole sau exploziile.  

În România, termenul de pericol public,  cu 

o semnificaţie aparent simplă, a fost introdus în 

legislaţia din construcţii relativ recent, începând cu 

august 2003, când s-a precizat în mod expres prin 

completările la Ordonanţa nr. 20/1994 că, dacă ne 

referim la clădirile evaluate în clasa I de risc 

seismic, acestea prezintă pericol public în situaţiile 

în care, după caz: 

- cuprind spaţii publice cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă, ocupate 

temporar / permanent de un număr mare 

de persoane; 

- sunt amplasate în zone dens circulate 

şi/sau cu aglomerări de persoane; 

- adăpostesc valori materiale şi/sau de 

patrimoniu cultural. 

Dacă am dori să extindem termenul de 

pericol public la o localitate, cu toate construcţiile 

şi spaţiile sale, multe neconstruite, fiecare dintre 

situaţiile menţionate anterior ar corespunde unor 

cazuri reale, frecvent întâlnite, chiar dacă nu ar fi 

vorba de construcţii. 

Este interesant însă că toată legislatia 

municipală disponibilă în Europa de vest, SUA şi 

Canada, defineşte pericolul public sau nocivitatea 

publică (public nuisance) pornind de la existenţa 

clădirilor periculoase (dangerous building) şi a 

implicaţiilor negative asupra siguranţei publice. 

Diferenţa dintre pericolul public şi cel 

individual este conferită nu numai de posibilitatea 

prăbușirii.  În SUA, Canada, Noua Zeelandă etc, 

este reglementat legal cazul cultivării, permiterii 

creşterii unor plante interzise, dăunătoare sau doar 

rău-mirositoare, deţinerii şi / sau stocării în clădiri 

sau curţi a unor animale, substanţe, produse, 

mărfuri care sunt periculoase, produc noxe sau 

mirosuri.  

 

Concluzii 

Ne putem pune întrebarea dacă şi cât de 

bine este acoperită protecţia omului din societatea 

actuală, cel puţin prin prisma celor mai evidente 

situaţii hazarduoase, cele de pericol public, 

pornind de la aplicarea  normativului P.100 actual 

şi a regulamentelor de urbanism, hărţilor şi 

planurilor din PUG, PUD, Legea PATN – 

Secţiunea V sau a altor legi şi ordonanţe ?  

Există un paradox al inginerilor  structurişti, 

care evaluează în prezent cerinţele sporite ale  

Codului seismic P.100-1, fără a evalua și alte părți 
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care nu sunt construcții, în timp ce un paradox al 

arhitecţilor şi urbaniştilor ar putea fi acela că, deşi 

au drept de semnatură pe orice început de investiţie 

urbană, NU au încă un Cod al protecţiei 

antiseismice urbane (sau măcar o secţiune cu acest 

titlu din Regulamentul de urbanism), ţinând seama 

că un grup de entuziaşti a lucrat candva la un prim 

proiect de cod.  

Astfel de prevederi ar trebui să devină 

instrumente directoare ale dezvoltării, în  protecţia 

vieții şi  prevenirea dezastrelor urbane, cu cutemur 

sau fără, prin măsuri în care să creadă atât arhitecţii 

şi urbaniştii cât şi inginerii, să fie pe înţelesul 

autorităţilor, aleşilor obştii şi de folos cetăţenilor. 

În acest scop ar fi necesară o înţelegere 

între toţi profesioniştii.  

Din analiza situaţiei concrete a diferitelor 

categorii de acte normative referitoare la protecţia 

antiseismică în ţara noastră, se remarcă: 

-o dispersare a cunoştinţelor de 

specialitate, a cerinţelor şi obligaţiilor legale în 

documente şi normative de diferite specialităţi, la 

nivele de decizie diferite. În acelaşi timp, 

consecinţele posibile ale unor măsuri care pot 

influenţa protecţia vieții la nivel urban nu sunt în 

mod explicit definite şi luate în consideraţie, astfel 

că pe termen mediu şi lung această situaţie poate să 

conducă la accentuarea unor caracteristici de 

vulnerabilitate ale sistemelor urbane.   

-necesitatea  unor prevederi diferenţiate, 

care să includă: 

 prevederi tehnice de bază - nivel de 

regulamente, normative (Cod al 

urbanismului) care să ofere alternative 

de protecţie în funcţie de nivelul de 

dezvoltare şi vulnerabilitate al unei 

aşezări urbane, de nivelul resurselor 

financiare, materiale şi umane 

disponibile. Aceste prevederi au un 

caracter strategic şi tactic, după caz, 

corespunzând unei anume etape, putând 

fi modificate după anumite perioade. 

 prevederi tehnice detaliate - pentru 

evaluarea parametrilor necesari în 

încadrarea în celelalte prevederi. Aceste 

prevederi au un caracter preponderent 

tehnic aplicativ dar au şi un specific 

dependent de tactica de protecţie 

antiseismică urbană adoptată, 

perfecţionându-se după termene relativ 

scurte. 

Separarea preocupărilor de urbanism de 

cele de inginerie seismică, şi a ambelor de cele de 

management al dezastrelor, reprezintă o sursă de 

subaprecieri grave ale potenţialelor de pierderi, 

care se pot acumula pe termen mediu şi lung, la 

niveluri greu de contracarat ulterior. 

Există elemente care prezintă pericol sau 

risc public dar care par a fi mai greu de controlat în 

ţara noastră, cel puţin în etapa actuală. Inginerii și 

autoritățile locale trebuie să fie parteneri la 

rezolvarea tehnică și legală a acestor situaţii în 

interes public. Este adevărat că dacă ne referim la 

construcţii executate cu mult timp în urmă nu le 

putem aplica în întregime prevederile actuale. 
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Concluzii și întrebări 

- Ce facem cu construcțiile vechi din centrele 

istorice ? Dar cu faţadele fondului construit 

existent, de "numai" 40-50 de ani ? 

- Există mecanismul de aplicare şi control al 

prevederilor din coduri ? Mai ales în relaţia 

cu omul ? aplicăm aceleaşi prevederi ca în 

cazul celor noi ?  

- Unde este omul ? Cine îl reprezintă ?  

- În interior – omul este locatar, proprietar, 

chiriaş, ştie el ce a prevăzut proiectantul ? 

Ce trebuie să facă el spre a nu înrăutăţi 

situaţia unor astfel de elemente ?  

- Balconul este interior sau exterior ? 

- În exterior – omul este vecin, trecător, 

suferă efecte la seism, furtună sau chiar fără 

cutremur… 

- Când este forţă majoră, accident, dezastru 

imprevizibil,…acceptabil în termenii 

normativului P100 şi când nu ? 

- Cine răspunde ? 

- Cine este avocatul apărător al omului faţă 

de pericolele publice ? 

 

DE VORBĂ.... 

 

Dragi şi buni colegi şi prieteni, 
 

Trec zilele, trec anii şi viaţa ni se scurge. Şi-n 

corpul nostru tot mai încet sângele curge. Cam aşa 

este viaţa noastră, cu bune şi cu rele, după cum ne-

a hărăzit-o Bunul Dumnezeu. Lucrurile bune 

încercăm să ni le facem noi, deşi, greşind, mai 

facem şi din cele rele, iar pe cele rele, de regulă, ni 

le fac alţii de care depindem. Rolul nostru este să 

mergem înainte atât cât se va putea. 

Iată că a mai trecut un an şi ne apropiem de cea 

mai mare Sărbătoare a Omenirii, Naşterea 

Domnului nostru ISUS CHRISTOS. De la data 

Naşterii Mântuitorului se numără anii noştri, atât 

pentru cei ce cred Ȋntrânsul, cât şi pentru cei care 

cred în Zei, în Mahomed sau Budha, sau în cine 

mai ştie ce. Anii se numără de douămii 

douăzecişidoi de ani încoace, de la data când s-a 

născut Mesia Christos, pentru toţi oamenii lumii. 

Oare, cei care nu cred în Christos, de ce îşi numără 

anii de la Naşterea Acestuia?! 

Dar să lăsăm filozofia şi să trecem la lucruri mai 

concrete. Deci cu toţii suntem în febra sărbătorilor 

de iarnă: Sărbătoarea Crăciunului, care coincide cu 

Cea a Naşterii Domnului, când se fac şi cadouri; 

Sărbătoarea Anului Nou, când oamenii se bucură 

că au mai depăşit un an şi au prins încă unul; 

celelalte sărbători de iarnă, precum Sfântul Ap. 

Ştefan, Sfântul Ier.Vasile cel Mare - arhiepiscopul 

Cezareei şi Capadociei, Botezul Domnului în apa 

Iordanului (Boboteaza), Soborul Sf. Ioan 

Botezătorul, care bucură cel mai mult pe cei care 

poartă numele de Ştefan, Vasile, Iordan şi Ioan şi 

derivatele acestora, cărora le spunem şi noi de pe 

acum un sincer LA MULŢI ANI! Fie ca toate 

aceste Sfinte Sărbători să vă bucure mintea şi 

sufletul, să uitaţi de griji şi de nevoi şi să vă trăiţi 

viaţa în tihnă şi voie bună alături de familii şi de 

toţi cei dragi! 

Dragi şi buni colegi şi prieteni, încă mai sunt 

ecouri de laude despre întâlnirea de la Căciulata în 

organizarea bunului nostru coleg ing. Constantin 

Flămânzeanu, care a bătut recordul de prezenţă (75 

de persoane, membrii şi însoţitori). 

După cum cred că ştiţi, suntem în tratative cu 

Universitatea OVIDIUS din Constanţa, prin colega 

noastră dr.ing. Brânduşa CAZACU, proaspăt 

redevenită membru CNCisC, ca următoarea 

întâlnire să aibă loc la Facultatea de Construcţii din 

această instituţie, la sfârşitul lunii mai-începutul 

lunii iunie anul care tocmai se apropie, 2023. Am 

avut deja o primă discuţie cu domnul decan al 

acestei facultăţi, Dl. Cosmin FILIP, care mi-a făcut 

o impresie foarte bună şi care mi-a promis că va fi 

direct implicat, dorind să devină şi membru al 

CNCisC. Discuţiile vor continua şi sperăm să ne 

bucurăm de o bună organizare. Ȋn acest sens, va 

trebui ca şi noi să ne pregătim pentru această 

întâlnire. Pe deoparte va trebui să avem pregătite 
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nişte prezentări tehnice interesante, care să le 

stârnească apetitul pentru a adera la asociaţia 

nostră, pe de altă parte să ne pregătim pentru 

alegeri ale Comitetului Director. Din acest din 

urmă punct de vedere, este bine să avem o prezenţă 

cât mai bună, pentru ca şi alegerea să fie cât mai 

bună. Din experienţa pe care o am, se recomandă 

ca cei ce vor fi aleşi, pe lângă profesionalismul 

strict necesar, este bine să dispună şi de o energie 

suplimentară, pe care să o folosească în folosul 

asociaţiei. CNCisC poate şi trebuie să devină mult 

mai utilă economiei ţării, dacă va şti să convingă 

factorii de decizie cât de importantă este 

întreţinerea construcţiilor şi cu precădere urmărirea 

comportării „in situ” a acestora. 

Dragi şi buni colegi şi prieteni, am „vorbit” destul. 

Nu-mi mai rămâne decât să vă urez din toată inima 

mea şi cu toată dragostea pe care v-o port, să vă 

bucuraţi din plin de aceste Sfinte Sărbători, care bat 

la uşă, alături de familii şi de toţi cei dragi! 

 

LA MULŢI ANI! Şi să auzim numai de bine! 

Domnul fie cu noi cu toţi! 

Cu toată dragostea,  

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 

dr. ing. Cazacu Gabriela              14 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. Ene Alexandra  01 ianuarie 

ing. Prună Liliana   04 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 

 

LA MULŢI ANI! CRĂCIUN FERICIT! 

 

Fie ca Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru ISUS CHRISTOS să vă aducă sănătatea cea mult necesară şi 

să vă bucure viața prin împlinirea tuturor dorinţelor, liniște şi pace alături de familie şi toți cei dragi! 

CONSILIUL DIRECTOR CNCisC 
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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. 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 

 

 

 

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. EUROPLASTIC S.R.L. 

Bd. Timişoara, nr.98E, Sector 6,  

cod 061334, Bucureşti 

Tel: 021.444.09.85 

Fax: 021.444.09.87 

E-mail: info@europlastic.ro 

Web: www.europlastic.ro 

 

 

VIACON GEOTECHNICAL 

SOLUTIONS S.R.L. 

Str. Berlin, nr. 3, Prejmer, Braşov 

Tel:+40.268.516.440 

Fax:+40.268.516.381 

E-mail:office@viacon.ro 
 

 

  

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  
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