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Dr. ing. Horea Sandi (în 2010)
activitatea ştiinţifică a domnului dr. ing.
Horea Sandi a fost deosebită, şi că a creat
noi direcţii de cercetare, fiind considerat
unul dintre cei mai de seamă teoreticieni
în domeniul ştiinţei construcţiilor şi
ingineriei seismice din România.

Aniversarea celor 80 de ani ai domnului
Prof. Dr. Ing. Dr. H. C. Horea Sandi
prilejuieşte cercetătorilor din Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC
transmiterea unui mesaj de respectuoasă
apreciere.

De asemenea, a efectuat cercetări în
domeniul
siguranţei
structurilor
şi
standardizării acţiunilor extreme din vânt
şi zăpadă, având o contribuţie majoră la
studiul
efectelor
şi
învăţămintelor
cutremurului de pământ din România de la
4 martie 1977 şi dezvoltarea Reţelei
seismografice naţionale pentru construcţii.

În forma sa de organizare actuală,
institutul nostru este şi continuatorul
prestigiosului institut INCERC, cu
importantul domeniu al ingineriei
seismice, institut în care sărbătoritul a
lucrat timp de 43 de ani. Cunoaştem că
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Începând cu 1977, pe baza unicei
înregistrări de la INCERC a mişcării
puternice de la 4 martie şi a celor care au
fost obţinute ulterior în reţeaua proprie,
Dl. Dr. ing. Sandi a făcut propuneri de
revizuire şi perfecţionare a normativului
de proiectare antiseismică, iniţiind studii
de hazard, vulnerabilitate şi risc seismic.

Astăzi, la împlinirea a 80 de ani, membrii
Conducerii INCD URBAN-INCERC îi
urează Domnului
Prof. Dr. Ing. Dr. H. C. Horea Sandi,
LA MULŢI ANI !
şi sunt onoraţi să îi acorde

Rezultatele acestei activităţi de o viaţă
sunt deosebit de utile şi în prezent, când
pe baza cercetărilor promovate de
domnia sa este necesar să adaptăm
conceptele şi parametrii din Eurocoduri
la condiţiile specifice din România.

DISTINCŢIA OMAGIALĂ
pentru activitatea deosebită de cercetare
ştiinţifică în institut şi pentru contribuţiile
fundamentale la dezvoltarea ingineriei
seismice
naţionale,
europene
şi
internaţionale.

Ingineria seismică trebuie şi poate fi benefic
integrată cu studiile şi reglementările de
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială durabilă din celelalte sucursale ale institutului URBAN-INCERC, extinzând parteneriatele noastre în actualul context european.
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