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SOCIETATEA ROMANA DE GEOTEHNICA SI FUNDATII 

 
TRECUT. PREZENT. VIITOR 

 
Conform Statutului său: 
„Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii este 
o persoana juridică română, nonprofit, 
neguvernamentală, apolitică, autonomă, cu caracter 
profesional, educaţional şi ştiinţific, organizaţie 
profesională cu scop nepatrimonial a specialiştilor 
cu pregătire superioară din domeniul geotehnicii şi 
fundaţiilor, are personalitate juridică şi funcţionează 
în conformitate cu legislaţia română. 
 S.R.G.F. are drept scopuri: 
• să promoveze cooperarea între specialiştii cu 

pregătire superioară din domeniul geotehnicii şi 
fundaţiilor; 
• să contribuie la dezvoltarea şi propagarea 

cunoştinţelor din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor; 
• să facă cunoscute în ţară şi în lume realizările 
şcolii româneşti de geotehnică şi fundaţii; 
• să militeze pentru respectarea de către 

specialiştii din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor a 
normelor eticii profesionale; 
• să ia atitudine faţă de orice ingerinţă, de natura 

politică sau administrativă, în exercitarea liberă a 
meseriei de către specialiştii din domeniul 
geotehnicii şi fundaţiilor. 
 Obiectivele S.R.G.F. în vederea realizarii 
scopului propus sunt următoarele: 
• organizarea de conferinţe, simpozioane şi 

schimburi de experienţă în exclusivitate sau în 
colaborare cu alte societăţi inginereşti din ţară sau 
de peste hotare; 
• formarea de comitete tehnice pe probleme de 

interes major al domeniului; 
• sprijinirea schimbului de informaţii şi 

documentare între membrii săi; 
• editarea de publicaţii periodice proprii; 
• elaborarea unui cod de etică profesională; 
• colaborarea cu organisme guvernamentale, 

organizaţii sau unităţi economice şi profesionale; 
• organizarea, în exclusivitate sau în colaborare cu 

unităţi de învăţământ superior, de activităţi de 
dezvoltare profesională continuă pentru membrii săi; 
• formarea şi întreţinerea unei pagini Web proprie; 
• afilierea la ISSMGE (International Society for Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering - 
Societatea Internaţională de Mecanica Pământurilor 
şi Inginerie Geotehnică); 
• stabilirea de legături cu societăţile naţionale 

membre ale I.S.S.M.G.E.; 
• încurajarea participării membrilor săi la 

manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în 
ţară şi peste hotare; 
• publicarea periodică a listei membrilor săi. 
• SRGF are sigla inregistrata la Oficiului de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.). 

SCURT ISTORIC 
Existenta si perenitatea SRGF se datoreaza 
membrilor sai de toate varstele, unii mai vizibili, altii 
si multi poate mai putin cunoscuti, dar toti devotati 
domeniului in care au ales sa-si desfasoare 
activitatea. 
O mentiune speciala se adreseaza inaintasilor nostri 
si in mod special Presedintelui de Onoare al SRGF 
Profesor Universitar Emerit Iacint Manoliu, 
personalitate marcanta a domeniului pe plan 
national si international, care a condus in calitate de 
presedinte ales SRGF 16 ani, dar a carui activitate 
pana in prezent a fost permanent dedicata Ingineriei 
Geotehnice din Romania. 

CONDUCEREA SOCIETATII IN TIMP 
 S.R.G.F. s-a infiintat pe 12 ianuarie 1990 la 
initiativa Profesorului Emil Botea ales Presedinte si 
Profesorului Iacint Manoliu ales Vice-Presedinte. La 
sedinta de constituire au participat 88 de delegati 
din Bucuresti, Timisoara, Iasi, Botosani si Suceava, 
avand si mandatul altor 84 de colegi din aceste 
localitati. La foarte scurt timp de la infiintarea 
societatii, a survenit decesul Profesorului Emil 
Botea, motiv pentru care Consiliul S.R.G.F. l-a 
desemnat Presedinte pe Profesorul Ioan 
Stanculescu, care a detinut aceasta functie pana in 
1996. 
 Pana in 1996 conducerea SRGF a fost asigurata 
de Presedintele Societatii avand un Secretar. 
Secretarii SRGF pana la acel moment au fost 
personalitati din domeniul Ingineriei Geotehnice, 
respectiv: Dr. Ing. Dan Dimitriu (Primul Secretar al 
S.R.G.F), Profesorii Tudor Silion, Anatolie Marcu, 
Dr. Ing. Roland Mlenajek. 
 In perioada 1996 - 2012 Presedinte S.R.G.F. a 
fost Profesorul Iacint Manoliu sprijinit de Profesor 
Nicoleta Radulescu in calitate de Secretar al 
societatii. 
 Din 2012 pana in prezent Presedintele S.R.G.F. 
este Profesor Sanda Manea, iar Secretar este Conf. 
Ernest Olinic. 
 Presedintele de onoare este Profesorul Iacint 
Manoliu, membru al Academiei de Stiinte Tehnice 
din Romania. 
 Din anul 1996 S.R.G.F. are forma de organizare 
similara cu cea a Societatii Internationale de 
Mecanica Pamanturilor si Inginerie Geotehnica 
(I.S.S.M.G.E.), avand infiintate filiale fără 
personalitate juridică în principalele centre 
universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi 
Cluj-Napoca, care coordonează activitatea din 
localitatea şi judeţul de reşedinţă, precum şi din 
judeţele arondate filialei respective. 
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Filiale au forma de organizare asemanatoare cu cea 
generala avand un Presedinte de filiala care este 
Vicepresedinte al SRGF si Secretar. 
 Presedintii de filiala in decursul timpului si pana 
in prezent au fost: 
Filiala Bucuresti: Prof. Sanda Manea, Prof. Loretta 
Batali 
Filiala Iasi:Prof. Paulica Raileanu, Profesor Emerit 
Anghel Stanciu,Prof. Irina Lungu 
Filiala Cluj: Prof. Augustin Popa, Conferentiar Vasile 
Farcas, 
Filiala Timisoara: Prof. Tadeus Schein, Prof. Marin 
Marin, Conferentiar Ion Bogdan. 
 Actualmente SRGF are peste 300 de membri 
nationali si 170 membri internationali ( ISSMGE). 
 

ORGANIZAREA IN TIMP A CONFERINTELOR 
NATIONALE DE GEOTEHNICA SI FUNDATII 
Desi pana in 1990 nu exista infiintata o societate 
nationala de geotehnica si fundatii activitatea 
tehnico stiintifica in acest domeniu a avut 
continuitate in decursul timpului. 
Astfel citam din amintirile publicate ale profesorului 
Iacint Manoliu: 
 „Toamna anului 1967, sala de festivităţi a 
Institutului de Construcţii Bucureşti din fostul 
bulevard Republicii. Prima ediţie a Conferinţei 
Naţionale de Geotehnică şi Fundaţii, organizată de 
Comisia de Geotehnică şi Fundaţii din Consiliul 
Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor, prezidată de 
profesorul Emil Botea, şi de Catedra de Geotehnică 
şi Fundaţii din I.C.B, condusă de profesorul Hugo 
Lehr. 
 Iunie 1971,a 2a Conferinta de Geotehnică şi 
Fundaţii din nou la Bucureşti, în aceeaşi sală. 
C.N.I.T., aflat acum în subordinea Uniunii Generale 
a Sindicatelor, trece printr-o perioadă fastă, adică 
are fonduri, şi aprobă fără ezitări solicitarea 
profesorului Botea de a da Conferinţei şi un caracter 
internaţional. Ca urmare, pe lângă participanţii 
români sosesc şi câteva zeci de specialişti din multe 
ţări, între care nume consacrate, sau care aveau să 
devină consacrate, în geotehnica internaţională: 
Heinz Brandl din Austria, Jiri Skopek şi Ludovik 
Pruska din Ceho-Slovacia, Anaida Grigorian din 
U.R.S.S.  
 După 4 ani in 1975 , a 3 a Conferinţa Naţionala 
de Geotehnică şi Fundaţii a poposit la Timişoara, 
fiind organizată în cele mai bune condiţii de 
profesorul Marin Păunescu ajutat de colaboratori 
tineri şi entuziaşti precum Agneta Gruia, Virgil 
Haida, Tadeus Schein. 
 

 
 
 După Banat, a fost rândul Moldovei, organizand 
in 1979 a 4a Conferinta Naţionala de Geotehnică şi 
Fundaţii. Geotehnicienii din Iaşi, conduşi de 
regretatul profesor Tudor Silion, având un sprijin de 
nădejde în persoana încă tânărului Paulică 
Răileanu, îşi întâmpină cu bucurie colegii din 
întreaga ţară, cărora le stârnesc invidia arătându-le 
în dulcea lor urbe mai tot ce-şi poate dori un 
geotehnician pasionat de meserie: versanţi instabili, 
terenuri foarte compresibile, pământuri sensibile la 
umezire, argile contractile. 
 În 1983, Conferinţa traversează Carpaţii şi 
ajunge la Cluj-Napoca, într-un început de toamnă 
blândă, care pune mai puternic în evidenţă 
strălucirea burgului transilvan. Profesorul Viorel 
Pop, atât de prematur plecat dintre noi, şi colegul 
său Augustin Popa, sunt gazdele celei de a 5a 
conferinţe nationala care transformă pentru câteva 
zile oraşul de pe Someş în capitala geotehnicii 
româneşti. 
 Anul 1987 aduce cu sine o premieră: pentru 
prima oară Conferinţa nu mai este găzduită de unul 
din marile centre universitare ale ţării ci de Galaţi, a 
cărui reputaţie de oraşul din România cu cele mai 
grele condiţii de fundare justifica întru totul alegerea 
drept loc de desfăşurare a celei de a 6a conferinţe 
nationale având ca temă generală "Fundarea pe 
terenuri dificile". Conferinţa de la Galaţi a înregistrat 
un record de participanţi – 455. 
 După Revoluţie, misiunea organizării 
Conferinţelor Naţionale a revenit noii organizaţii de 
breaslă, Societatea Română de Geotehnică şi 
Fundaţii. 
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 Şirul s-a reînodat, dar nu în 1991, cum era 
prevăzut ci, plătindu-se tribut dificultăţilor primilor ani 
de tranziţie, în 1992, la Timişoara prin a 7 a 
Conferinta Naţionala de Geotehnică şi Fundaţii. 
Prezenţa unor colegi din Bulgaria şi din Polonia, 
sosiţi pentru o reuniune pregătitoare în vederea 
următoarei Conferinţe Dunărean-Europene ce avea 
să fie găzduită de România, a conferit conferinţei 
găzduită de Timişoara un caracter internaţional. 
 Situaţia avea să se repete după 4 ani la Iaşi,in 
anul 1996, la a 8-a Conferinta Nationala, când 
oaspeţii străini din Franţa, Italia, Marea Britanie, 
Germania, erau parteneri într-un program european 
iniţiat şi coordonat de U.T.C.B. 
 Nu s-a mai întâmplat aşa la Cluj-Napoca, în 
2000, la a 9 a Conferinta nationala de geotehnica si 
fundatii, unde în schimb s-a putut consemna 
participarea pentru prima oară a unor reprezentanţi 
în România ai unor mari firme internaţionale din 
domeniu, semn că globalizarea nu ocoleşte 
România. 
 Editia jubiliara, a X-a, s-a desfasurat in 
organizarea Filialei Bucuresti, la Universitatea 
Tehnica de Constructii. 
 

 
O parte din participantii la A X-a CNGF 

 
 Au urmat conferintele nationale din 2008 la 
Timisoara (a XI-a), 2012 la Iasi (a xII-a), la Cluj-
Napoca 2016 (a XIII-A), in momentul de fata fiind in 
pregatire editia a XIV-a din anul 2020, tot la 
Bucuresti. 

 
O parte din participantii la A XII-a CNGF 

 
 

 
Conducerea SRGF la A XIII-a CNGF - Cluj-Napoca 

 
 Trebuie subliniat ca numarul participantilor la 
aceste conferinte a crecut de la o editie la alta la 
ultimele doua ( Iasi si Timisoara ) depasind 350 
participanti. 
 Istoric, prin faptul ca aceste Conferinte s-au 
desfasurat ritmic si neintrerupt, s-a dovedit rolul 
benefic al acestor intalniri profesionale. Se remarca 
faptul ca numarul comunicarilor a crescut, astfel ca 
materialul scris, ingloband mii de pagini, ramane 
generatiilor viitoare ca oglinda a activitatii noastre, 
cu realizari si uneori neimpliniri. Fiecare Conferinta 
a avut o componenta didactica prin prezentarile de 
sinteza care aduc la cunostiinta noutatile 
internationale teoretice (metode si modele de calcul) 
dar si practice (tehnologii, materiale, solutii 
constructive si aplicatii). 
 Fiecare conferinta a avut o componenta foarte 
concreta, prin expozitiile si prezentarile organizate 
de executanti, cat si prin vizitele tehnice. 
Iar discutiile si dezbaterile generate de materialele 
prezentate in plen, au constituit un bun prilej de a 
cunoaste pulsul activitatii reale. 
 Pas cu pas, cu fiecare conferinta s-a constatat 
complexitatea si anvergura domeniului Ingineriei 
Geotehnice si dezvoltarea sa nationala, ca si 
racordarea la activitatea internationala. 

CONFERINTE INTERNATIONALE ORGANIZATE 
DE S.R.G.F. 
 Prin eforturile personale ale Profesorului 
Manoliu, personalitatea geotehnicii romanesti cu 
cea mai mare vizibilitate si recunoastere 
internationala, la care s-au adaugat eforturile 
membrilor SRGF, in Romania au inceput sa se 
organizeze manifestari internationale de prestigiu, 
astfel: 
1995 – 10th Danube Conference on Geotechnical 
Engineering, Mamaia 
2000 – 1st International Conference on 
Geotechnical Engineering Education and Training, 
Sinaia 
2003 – 2nd International Young Geotechnical 
Engineers’ Conference, Mamaia  
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Fotografie de grup cu unii dintre participanţii la YGEC2003 

 
2008 – 1st International Conference on Education 
and Training in Geo-Engineering Sciences, 
Constanta 

 
Prof. Pedro Seco e Pinto (Portugalia), Presedintele ISSMGE, 

adresându-se participantlor la ICETGES. În prezidiu, de la stânga 
la dreapta: Prof. Virgil Breaban, decantul Facultatii de Constructii, 

Universitatea „Ovidius” Constanta, Prof. Iacint Manoliu, 
Presedintele SRGF, Prof. Nicoleta Radulescu, Secretar SRGF 

 
2016 – 25th European Young Geotechnical 
Engineers Conference, Sibiu 
 

 

 Fiind cea mai recenta conferinta internationala si 
jubiliara (a XXV-a) ilustrand imbinarea experientei in 
domeniu ca si perspectivele acestuia, prezentam 
cateva date despre aeasta: 
 Conterinta Europeana a Tinerilor Ingineri 
Geotehnicieni a fost organizata de Societatea 
Romana de Geotehnica si Fundatii cu sprijinul 
Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, 
Departamentul de Geotehnica si Fundatii, sub 
auspiciile Societatii Internationale de Mecanica 
Pamanturilor si Inginerie Geotehnica 
 Pentru tinerii participanti, Proud to be 
GEOTECHNICAL ENGINEER nu  a fost doar motto-
ul conferintei, ci este expresia unei cariere viitoare, 
plina de provocari si realizari. Toti participantii 
invitati, cu multi ani de experienta in domeniu au 
confirmat ca sunt mandri ca sunt ingineri 
geotehnicieni! 
 Comitetul Științific a revizuit și acceptat spre 
publicare 46 de lucrări trimise de către 
reprezentanții societăților europene membre 
ISSMGE. De asemenea, volumul confeintei conține 
trei prelegeri invitate, in total cuprizand un numar de 
434 de pagini. 
 La conferință au participat 68 de persoane: 49 de 
tineri delegați care au reprezentat 24 de state 
membre europene ale ISSMGE, 4 lectori, 4 lectori 
invitați (sponsori), membri ai comitetelor de 
organizare și științific. 
 Fiecare sesiune a fost deschisă prin prelegeri 
invitate sustinute de: Prof. Roger FRANK – 
Presedinte ISSMGE, Prof. Antonio GENS – Vice-
Presedinte ISSMGE, Prof. Mario MANASSERO – 
Politecnico di Torino (Vice-Presedinte ISSMGE in 
perioda 2017-2021), Conf. Ernest OLINIC – 
Secretar SRFG, Presedinte conferinta. 
 

 
Prof. Roger FRANK - Presedinte ISSMGE la 25th eYGEC 
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REVISTA ROMANA DE GEOTEHNICA SI 
FUNDATII 
O forma de specifica de legatura intre membrii 
societatii o reprezinta publicatiile SRGF. 
 Dupa o perioada in care a fost publicat Buletinul 
SRGF (sub ingrijirea Prof. Ion Antonescu si Prof. 
Iacint Manoliu ) incepand cu anul 2004 a fost editata 
Revista Romana de Geotehnica si Fundatii. 
 In editoriaul din nr. 2/2008 al RRGF, Prof. Iacint 
Manoliu, Presedinte SRGF la acea vreme, spunea: 
 "Un loc în viata S.R.G.F. trebuie sa-si afle si sa 
si-l consolideze si Revista Româna de Geotehnica 
si Fundatii, ajunsa la cel de al patrulea numar. 
Atunci când, cu mai bine de 5 ani în urma, s-a decis 
în Consiliul S.R.G.F. editarea unei reviste, s-a facut 
optiunea nu numai pentru numarul de aparitii - doua 
pe an - ci si pentru un continut divers, in care 
articolele cu caracter tehnic - stiintific sa stea alaturi 
de materialele cu caracter informativ. Bucuria cu 
care au fost primite cele doua numere publicate în 
2004, m-a determinat sa fiu destul de optimist în 
privinta posibilitatii de a se mentine ritmul propus. 
M-am înselat amarnic. Asteptarea contributiilor, 
pentru partea strict tehnica dar si pentru diferitele 
rubrici, s-a prelungit an dupa an si abia în 2008, sub 
imboldul apropierii unei noi conferinte nationale, s-a 
putut repeta isprava din 2004. 
 Ceea ce s-a întâmplat cu revista este, as putea 
spune, simptomatic pentru societatea noastra. A 
duce la bun sfârsit proiectele, si Revista Româna de 
Geotehnica si Fundatii este unul dintre acestea, 
trebuie sa însemne un efort colectiv." 
RRgf isi continua aparitiile in ritm de doua numere 
pe an, fiecre numar fiind pregatit si editat de cate o 
Filiala, prin rotatie. Au existat si sincope si intarzieri, 
dar in acest moment pe pagina web a SRGF 
(srgf.ro) exista in format electronic revistele editate 
din anul ... pana in prezent. 
  

 
 
 Cat priveste perspectivele ce se deschid in timp, 
pe termen scurt si pe termen mai lung, activitatile  
noastre pe care le propunem, bazate pe experienta 
acumulata pana in prezent, le vom prezenta intr-un 
numar viitor. 
 


