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Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
IN CONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE
TERITORIALA DURABILA „URBAN-INCERC”
Cod fiscal: RO 26752660

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE
privind desfăşurarea programului nucleu
„CERCETARI INTEGRATE PENTRU REZILIENTA, EFICIENTA,
SIGURANTA SI CONFORTUL MEDIULUI CONSTRUIT"– CRESC
Pentru perioada 2016 - 2017
Durata programului:

2 ani

Data începerii:

01.03.2016

Data finalizării: 20.12.2017

1. Scopul programului: In cadrul celor 7 obiective prezentate, proiectele selectate au raspuns
prioritatilor si programelor nationale si regionale
Obiectivul 1: Securitatea şi rezilienţa la seisme şi acţiuni extreme ale fondului construit:
concepte şi soluţii pentru reducerea riscului seismic, proiectarea, monitorizarea,
investigarea, consolidarea, reabilitarea şi întreţinerea structurilor şi
componentelor arhitecturale – nestructurale ale construcţiilor [SSC]
Obiectivul 2: Securitatea la foc a fondului construit: concepte, materiale şi soluţii noi, inclusiv
interacţiunea incendiu – structură, incendiu – ansamblu construit [SFC]
Obiectivul 3: Securitatea şi eficienţa energetică a fondului construit în contextul schimbărilor
climatice: performanţa energetică a clădirilor; Surse noi, neconvenţionale şi
regenerabile de energie; Reabilitarea termică şi hidrofugă a clădirilor; Fizica
construcţiilor şi instalaţii pentru construcţii [SEE]
Obiectivul 4: Securitatea construcţiilor la acţiuni agresive din mediul natural şi antropic,
protecţia mediului natural şi a resurselor de materii prime: materiale avansate şi
ecologice, produse şi tehnologii de execuţie pentru protecţia şi modernizarea
construcţiilor, recuperarea şi reciclarea materialelor de construcţii sau a altor
materiale în procesul de construcţie [SCA]
Obiectivul 5: Managementul integrat în construcţii şi economia construcţiilor, indicatori de
dezvoltare a sectorului şi a specificului mediilor construite existente şi prognozate
în cadrul dezvoltării durabile [MCE]
Obiectivul 6: Abordări interdisciplinare privind provocările societale precum modificările
actuale de mediu, eficienţa utilizării resurselor, locuirea şi schimbările sociodemografice [IPS]
Obiectivul 7: Soluţii inteligente pentru consolidarea direcţiilor strategice în domeniul dezvoltării
urbane şi teritoriale durabile şi locuirii [CDS]

1

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10

2. Modul de derulare al programului:
2.1.Descrierea activităţilor pentru perioada 2016 - 2017 (utilizând şi informaţiile din
rapoartele de fază, Anexa nr. 9)
Nr.
NUMĂR și
Descrierea activităţii
crt.
DENUMIRE PROIECT
2016
1 10 01 01 Concept integrat de
În cadrul fazei 1 a proiectului nucleu s-au
instrumentare şi monitorizare tratat următoarele activităţi:
seismică, pentru
- Analiza stadiului actual la nivel
caracterizarea securităţii
internaţional privind instrumentarea
seismice pe baza determinării
seismică şi metode de determinare a
evoluţiei caracteristicilor
caracteristicilor dinamice ale clădirilor.
dinamice in-situ ale clădirilor
Aspecte conceptuale şi aplicative.
cu funcţiuni esenţiale şi/sau
- Analiza metodelor de determinare a
clădirilor care prezintă un
caracteristicilor dinamice ale clădirilor.
pericol major pentru siguranţa - Prezentarea echipamentelor, soft-urilor si
publică în cazul prăbuşirii sau
configuraţiilor esenţiale pentru
avarierii grave
determinarea caracteristicilor dinamice
structurale.
- Studiu de caz: determinare caracteristici
dinamice prin instrumentare seismica
temporara a unei clădiri de interes public.
În cadrul fazei 2 a proiectului nucleu s-au
tratat următoarele activităţi:
- Criterii de selectare şi echipare a
clădirilor de utilitate publică;
- Stabilirea programului de instrumentare
seismică în raport cu fondul construit
existent, perioada de construire şi
evenimentele seismice precedente.
- Identificarea unui număr de cinci clădiri in
vederea instrumentării seismice;
- Instalarea si configurarea staţiei seismice,
conectarea senzorilor in vederea
instrumentării seismice;
- Evaluarea posibilităţii de conectare la
sistemul existent de transmitere in timp
real al datelor la serverul central al INCD
URBAN-INCERC;
- Aplicaţii in cadrul sistemului de
transmitere date on line. Înregistrări si
prelucrări date.
2 10 01 02 Dezvoltare experimentală
Faza 1. Studiu asupra utilizării
pentru obţinerea de structuri
precomprimării şi prefabricării la nivel
robuste oţel - beton asamblate naţional şi european. Propunerea unei soluţii
prin precomprimare,
tehnice inovative pentru structurile mixte
rezistente la solicitări
oţel-beton
Obiectivele principale ale acestei prime fazei
accidentale
sunt:
- elaborarea unui studiu asupra utilizării
2
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
precomprimării şi prefabricării la nivel
naţional, european şi din alte zone dezvoltate,
în urma căruia să rezulte:
•
stadiul al problematicii (realizări
reprezentative, modele de calcul, etc);
•
tendinţele actuale de dezvoltare
(statistici referitoare la volumele construite,
cerinţe rezultate din documente privind
strategii de dezvoltare, domenii de
aprofundare a cercetării specifice.
- propunerea unei soluţii tehnice inovative de
realizate a unor structuri în cadre din oţelbeton pentru structuri, cu elemente de beton
prefabricat şi cu asamblare prin posttensionare.
Principalele obiective urmărite au fost atinse,
prin rezultatele obţinute în cadrul Fazei 1,
după cum urmează:
S-au analizat aspectele problematicii propuse
precum: evoluţiile celor două domenii
abordate, al prefabricării şi al
precomprimării; modele de calcul utilizate
pentru realizarea structurilor mixte,
prevederile constructive specifice pentru
realizarea structurilor mixte cu elemente
prefabricate de beton (existenţa, nivel de
detaliere), prevederile constructive specifice
pentru realizarea structurilor mixte
precomprimate (existenţa, nivel de detaliere),
date referitoare la cercetările în domeniu,
inclusiv realizări proprii, tendinţele actuale
de dezvoltare ale domeniului, cerinţele
rezultate din documente privind strategiile
europene şi/sau naţionale de dezvoltare.
Se propune o nouă abordare conceptuală
inovativă de realizate a unor structuri din oţelbeton, având elementele de beton armat
realizate prefabricat, cu un element
suplimentar de noutate tehnică reprezentat de
utilizarea pentru asamblarea cadrelor mixte a
precomprimării parţiale neaderent. Stadiul
realizării proiectului corespunde obiectivelor
propuse pentru această fază.
Dintre direcţiile de continuare a cercetării
pentru faza următoare se propun:
Sistemul constructiv inovativ pentru realizarea
unor structuri mixte oţel-beton precomprimate,
propus în această fază, se va detalia astfel
încât de la idee să se treacă la principii de
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
alcătuire structurală. Pe această bază se va
proiecta o clădiri multietajată, într-o alcătuire
structurală mixtă oţel-beton, realizată întegral
prefabricat şi asamblată prin post-tensionare.
Se va studia în continuare, realizarea unui
model la scară mare, reprezentând un
subansamblu reprezentativ, detaşat din
structura proiectată în noua alcătuire
structurală, în vederea studierii comportării
mecanice la acţiuni accidentale.
Faza 2. Proiectarea structurii de referinţă.
Conceperea modelului experimental în
alcăturire oţel-beton cu asamblare prin
precomprimare
Obiectivele principale ale fazei sunt:
Proiectarea unei structuri de referinţă, axat pe
valorificarea avantajului noului concept
structural referitor la dirijarea potenţialelor
avarii provenite din actiuni accidentale în zone
cunoscute şi limitate ca exindere astfel incât
remedierile să se poată efectua prin intervanţii
minimale cu costuri reduse, în cadre mixte
asamblate prin precomprimare neaderentă,
pentru o clădire cu destinaţia de birouri,
amplasată într-o zonă seismică cu intensitate
ridicată.
Dimensionarea elementelor de rezistenţă la
gruparea fundamentală şi verificarea la
gruparea excepţională de încărcare.
Proiectarea detaliilor de îmbinare pentru noua
soluţie constructivă realizată din elemente
plane de beton armat prefabricate pentru
plăcile de planşeu şi din elemente de oţel
pentru grinzi şi stâlpi, inclusiv a zonelor de
ancorare a elementelor de pretensionare
precum şi a traseelor pentru armăturile active.
Analizarea zonelor cu solicitări ridicate, care
necesită un studiu experimental pentru
elucidarea modului de răspuns la solicitări
accidentale al noului sistem constructiv.
Bazat pe identificarea zonelor de solicitări
maxime şi a celor care prezintă noutăţi
tehnologice se va concepe un model
experimental cu alcăturire oţel-beton asamblat
prin precomprimare, la scară mare, care prin
dimensiuni, mod său de rezemare şi de
încărcare să reflecte cât mai fidel starea de
tensiuni şi deformaţii din structura reală
supusă analizei la solicitări accidentale.
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
Toate rezultatele estimate au fost şi obţinute.
Stadiul realizării obiectivului este cel
prevăzut în proiectul depus şi acceptat, după
cum rezultă din compararea rezultatelor
estimate cu cele efectiv realizate. Se
menţionează că proiectul modelului
experimental are elemente definitorii de
noutate tehnică şi tehnologică pe plan
naţional şi european, printre care se pot
enumera, cel puţin:
- asamblarea structurii mixte oţel-beton se face
prin precomprimare parţială, neaderentă;
- îmbinările în plan orizontal sunt realizate în
variantă mixtă (duală) şi anume, prin
precomprimare neaderentă, cu traseu
rectiliniu, dispus la nivelul centrului de
greutate al grinzilor şi cu şuruburi, dispuse la
nivelele extreme ale plăcilor de conectare cu
rol preponderent de disipare a energiei prin
deformaţii postelastice;
- rezemarea elementelor de beton armat
prefabricate pe riglele de oţel se face astfel
încât să nu participe la mecanismul de
preluare a forţelor orizontale, creându-se prin
aceasta o structură clară unde conceptul de
stâlp puternic grindă slabă să nu fie perturbat
de incertitudinile legate de conlucrarea grinzii
cu placa.
Proiectul va continua, conform propunerii,
având ca obiective principale pentru
urmatoare execuţia modelului experimental,
proiectarea în detaliu a standului de încercare
şi stabilirea programului de testare.
Faza 3. Cercetare şi proiecatare tehnologică,
realizare modele experimentale şi conceperea
programului experimental
Bazat pe identificarea zonelor de solicitări
maxime din structura de referinţă, , în faza
precedentă s-a proiectat utilizând programul
SAP 2000, un model experimental cu
alcăturire oţel-beton asamblat prin
precomprimare, la scară mare, 1:2, care prin
dimensiuni, mod de rezemare şi de încărcare
să reflecte cât mai fidel starea de tensiuni şi
deformaţii din structura reală supusă analizei
la solicitări accidentale.
Obiectivele principale ale fazei sunt:
i.
realizarea modelului experimental, cu
utilizarea unei tehnologii de fabricaţie şi de
5
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
asamblare similare celei pentru construcţia
structurii reale;
ii.
stabilirea schemei statice de rezemare
şi încărcare a specimenului astfel încât starea
de tensiuni, deformaţii şi deplasări să fie cât
mai afină celei din structura reală în timpul
unei solicitări seismice;
iii.
realizarea dispozitivelor de rezemare;
iv.
realizarea dispozitivelor de aplicare a
forţelor în vederea realizării practice schemei
de încercare a specimenului;
v.
stabilirea modului de achiziţie a
datelor experimentale: numărul punctelor de
măsurare, determinarea necesarului de
aparate şi alte mijloace de măsură şi control al
testului (echipamente de achiziţie a datelor,
captori de forţă, traductori de deplasare,
mărci tensometrice, calculatoare dotate cu
software specializat adecvat);
vi.
stabilirea modului de încărcare
relevant: trepte, număr de cicluri, nivele de
solicitare.
Toate rezultatele estimate au fost şi obţinute.
Stadiul realizării obiectivului este cel
prevăzut în proiectul depus şi acceptat, după
cum rezultă din compararea rezultatelor
estimate cu cele efectiv realizate.
Se menţionează că proiectul modelului
experimental are elemente definitorii de
noutate tehnică şi tehnologică pe plan naţional
şi european, printre care se pot enumera, cel
puţin:
- asamblarea structurii mixte oţel-beton se face
prin precomprimare cu procedeul de posttensionare, cu traseu rectiliniu, dispus la
nivelul centrului de greutate al grinzilor, cu un
grad de precomprimare redus,
(precomprimare parţială), neaderentă;
- în plan orizontal, îmbinările între grinzi şi
stâlpi sunt realizate în variantă duală: prin
precomprimarea neaderentă şi cu şuruburi
uzuale nepretensionate, dispuse la nivelele
extreme ale plăcilor de conectare cu rol
preponderent de disipare a energiei prin
deformaţii postelastice;
- rezemarea elementelor de beton armat
prefabricat pe grinzile de oţel se face astfel
încât să nu participe la mecanismul de
preluare a forţelor orizontale. Se urmăreşte
6
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Nr.
crt.

3

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 01 03

Descrierea activităţii

prin aceasta realizarea unei structuri bine
definite la care conceptul de stâlp puternic
grindă slabă să nu fie perturbat de
incertitudinile legate de conlucrarea grinzii cu
placa.
Proiectul va continua, conform propunerii,
având ca obiective principale pentru Faza
4/2017 Studiul comportării modelelor
experimentale la solicitări accidentale. Criterii
şi niveluri de performanţă, testarea modelului
experimental la sarcini orizontale de tip
seismic şi stabilirea unor criterii de referinţă şi
nivelurile de performanţă adecvate.
2.1.1 - Faza 1/2016: “Studiu de fundamentare.
Investigaţii teoretice şi
Răspunsul seismic al sistemelor nestaţionare.
experimentale în regim
dinamic – seismic de acţionare, Modele de calcul”, a evidenţiat, în principal,
următoarele aspecte:
privind structurile de
- Analiza metodelor de determinare a unor
construcţii cu proprietăţi
caracteristici dinamice ale terenului de
autoadaptabile la vibraţii
fundare;
- Analiza unor date experimentale privind
comportarea antiseismică a structurilor
autoadaptabile;
- Analiza comportării sistemelor staţionare
şi nestaţionare precum şi răspunsul
acestora;
- Analiza unor procese tranzitorii în
sistemele cu salturi de valori parametrice;
- Analiză privind răspunsul seismic al
sistemelor nestaţionare cu neliniaritate
pronunţată;
- Utilizarea ecuaţiilor Fokker – Plank –
Kolmogorov la analiza unui model
nestaţionar.
2.1.2 - Faza 2/2016: “Studiu privind sinteza
sistemelor de protecţie antiseismică optimale.
Proiectarea construcţiilor cu legături care ies
din lucru, pe baza unor abordări de
optimizare” a urmărit, în principal, aspecte
privind:
- Metode de calcul şi răspunsul seismic al
sistemelor nestaţionare;
- Proiectarea construcţiilor cu legături care
ies din lucru, pe baza unei abordări de
optimizare;
- Calcule de optimizare la construcţiile
prevăzute cu legături care ies din lucru.
Astfel, activităţile derulate au drept scop
fundamental:
7
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
Realizarea unor clădiri auto-adaptabile la
evenimente seismice;
- Protecţia vieţilor omeneşti şi a bunurilor
sale;
- Reducerea efectelor dezastruoase (fizice
sau mentale) ale unui seism major;
- Reducerea costurilor de reparaţii sau de
consolidare a clădirilor afectate.
- Protecţia fondului nou construit sau a
clădirilor vechi care pot suporta intervenţii
de adaptare la soluţia propusă.
În cadrul fazei 1 a proiectului nucleu s-au
tratat următoarele activităţi:
- Metodologia de punere în operă a sistemelor
de placări exterioare utilizate pentru mediul
construit;
- Aplicabilitatea sistemelor de placări
exterioare pentru construcţiile civile, la nivel
naţional şi internaţional;
- Cerinţele de securitate la incendiu privind
utilizarea sistemelor de placări exterioare la
nivel naţional şi internaţional;
- Metodologiile de testare a sistemelor de
placări exterioare privind evaluarea
răspunsului acestora în caz de incendiu;
- Măsuri de protecţie împotriva incendiilor
pentru sistemele de placări exterioare;
- Analiza comparativă a unor metode
internaţionale de testare, la scară naturală, a
performanţei la acţiunea focului a sistemelor
de placări exterioare;
- Exemple privind propagarea incendiilor pe
verticală la construcţiile multietajate, din
România şi din literatura internaţională;
- Concluzii în urma analizei teoretice şi
propuneri pentru realizarea unei metodologii
de testare a sistemelor de placări exterioare.
În cadrul fazei 2 a proiectului nucleu s-au
tratat următoarele activităţi:
- Prezentarea metodelor de testare la scară
naturală, a performanţei la acţiunea focului a
sistemelor de placări exterioare şi justificarea
alegerii modelului pentru standul de
încercare;
- Descrierea standului de cercetare construit;
- Măsuri de protecţie împotriva incendiilor ce
pot fi adoptate la sistemele de placări
exterioare testate;
- Descrierea metodei de calcul a sistemelor de
-

4

10 02 01

Cercetări teoretice şi
experimentale privind
metodologiile de evaluare a
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării
unor soluţii sustenabile apte
pentru creşterea gradului de
securitate la incendiu în
mediul construit
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Nr.
crt.

5

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 03 01

Clădiri şi spaţii urbane
concepute şi amenajate
modern şi inovativ astfel încât
să se asigure sănătate şi
confort acustic pentru
populaţie

Descrierea activităţii
placări exterioare privind evaluarea
răspunsului acestora în caz de incendiu;
- Analiza experimentală privind propagarea
incendiilor pe verticală la construcţiile
multietajate;
- Concluzii în urma analizei experimentale şi
propuneri pentru extinderea studiului, atât
teoretic cât şi experimental.
Faza 1: Studiu documentar privind stadiul
actual al cadrului legislativ, pe plan naţional
şi internaţional, şi principiile de bază acustice
şi psihoacustice, folosite pentru realizarea
judicioasă din punct de vedere acustic a
clădirilor şi spaţiilor urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite tipuri de activităţi. Analize
privind efectele psihoacustice produse de
diferite surse de zgomot asupra sănătăţii
oamenilor: Efectuarea de cercetări şi studii
documentare pentru prezentarea generală a
stadiului actual al cadrului legislativ, pe plan
naţional şi internaţional, şi a principiilor de
bază acustice şi psihoacustice, folosite pentru
realizarea judicioasă din punct de vedere
acustic a clădirilor şi spaţiilor urbane, în care
populaţia desfăşoară diferite tipuri de
activităţi; cercetări şi analize efectuate privind
efectele psihoacustice produse de diferite surse
de zgomot asupra sănătăţii oamenilor.
Faza 2: Analize şi cercetări experimentale (in
situ şi in laborator) pentru definirea
caracteristicilor acustice ale unor tipuri
moderne de materiale, produse şi elemente de
construcţii folosite în clădiri civile şi spaţii
urbane, în care populaţia desfăşoară diferite
activităţi specifice (de locuire şi profesionale):
Efectuarea de cercetări şi studii privind
prezentarea cercetări si studii documentare
pentru prezentarea generală analitică a
stadiului actual al cadrului legislativ, pe plan
naţional privind caracteristicile de izolare
acustică necesare în clădirile civile şi spaţiile
urbane, în care populaţia desfăşoară diferite
activităţi specifice (de locuire şi profesionale);
efectuarea de cercetări si studii pentru
prezentarea unor tipuri moderne de materiale,
produse şi elemente de construcţii folosite în
clădiri civile şi spaţii urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite activităţi specifice (de
locuire şi profesionale); efectuarea de analize
9
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Nr.
crt.

6

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 03 02

Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

Descrierea activităţii
şi cercetări experimentale (in situ si in
laborator) pentru definirea caracteristicilor
acustice ale unor tipuri moderne de materiale,
produse şi elemente de construcţii folosite în
clădiri civile şi spaţii urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite activităţi specifice (de
locuire şi profesionale).
Faza 3: Studiu documentar privind stadiul
actual al cadrului legislativ, pe plan naţional
şi internaţional, şi principiile de bază acustice
şi psihoacustice, folosite pentru realizarea
judicioasă din punct de vedere acustic a
clădirilor şi spaţiilor urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite tipuri de activităţi. Analize
privind efectele psihoacustice produse de
diferite surse de zgomot asupra sănătăţii
oamenilor: Efectuarea de cercetări şi studii
documentare pentru prezentarea generală a
stadiului actual, pe plan naţional şi
internaţional, al cadrului legislativ privind
domeniul psihoacustica, specific pentru clădiri
civile cu activităţi de locuire; efectuarea de
cercetări si studii pentru prezentarea
analizelor privind perceperea psihoacustică a
zgomotului, de către subiecţi umani, legată de
diferite tipuri de activităţi umane specifice
(vorbire, etc.); efectuarea de cercetări, studii
şi analize privind definirea soluţiilor de izolare
la zgomot în clădiri de locuire, pe baza unor
chestionare psihoacustice şi a unor metode de
investigare prin teste de percepere
psihoacustică a zgomotului din clădiri civile,
în corelare cu caracteristicile acustice ale
elementelor de construcţii
În cadrul fazei I ” Studiu de fundamentare
vizând analiza situaţiei actuale a pregătirii
sectorului construcţii în vederea realizării
clădirilor la standardul nZEB” este detaliat
modul în care sunt realizate clădirile cu
performanta energetică foarte ridicată, cu
focalizare pe aspecte care sunt complet
neglijate în practica autohtonă, sau tratate
simplist: proiectarea integrată a clădirilor,
diminuarea punţilor termice, ventilarea
mecanică şi recuperarea căldurii / entalpiei
aerului evacuat, realizarea unei anvelope cu
grad ridicat de etanşeitate, utilizarea
elementelor de umbrire, utilizarea energiei
solare, monitorizarea parametrilor de confort
10
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şi cei referitori la funcţionarea instalaţiilor
aferente clădirii, teste specifice clădirilor
eficiente energetic (determinarea numărului de
schimburi de aer pentru incinta presurizată la
50 Pa, termografie).
Eficienţa energetică a clădirilor reprezintă o
caracteristică matriceală multiparametrică,
depinzând de: (a) Conceperea clădirii,
respectiv dezvoltarea proiectului în paralel cu
alegerea tehnologiilor şi materialelor care
urmează a fi utilizate, de către un manager de
proiect sau arhitect care deţine cunoştinţe
solide referitoare la eficienţa energetică; (b)
Proiectarea elementelor de anvelopă cu
acordarea atenţiei necesare în scopul
eliminării punţilor termice şi asigurării
etanşeităţii anvelopei, proiectarea integrată a
clădirii si instalaţiilor aferente acesteia,
utilizarea raţională a surselor regenerabile de
energie; (c) Execuţia clădirii şi a
instalaţiilor aferente la un nivel ridicat de
calitate, care să asigure o implementare cât
mai apropiată de situaţia proiectului; (d)
Exploatarea clădirii de beneficiari al căror
nivel de informaţii permite utilizarea
tehnologiilor şi tehnicii integrate în aceasta. În
cadrul fazei sunt oferite exemple de bună
practică şi recomandări care pot contribui la
creşterea performanţei energetice a clădirilor.
În faza II, intitulată ” Studiu vizând analiza
cerinţelor de realizare a clădirilor cu consum
de energie aproape egal cu zero în vederea
definirii soluţiilor şi tehnologiilor adecvate
acestora” a fost realizată o analiză în vederea
definirii caracteristicilor elementelor de
anvelopă si sistemelor aferente clădirilor,
pentru asigurarea conformării cu cerinţele
Directivei 2010/31/UE. Acesta a vizat analiza
materialelor termoizolatoare adecvate
realizării nZEB, analiza tehnologiilor adecvate
realizării nZEB, analiza instalaţiilor adecvate
realizării nZEB.
Este realizată o analiză a costurilor asociate
cu realizarea unei rezistenţe termice de 5
m2K/W, care demonstrează că la nivelul actual
al industriei este încă necesară utilizarea unor
cantităţi mari de material termoizolant, cu
posibile probleme în etapa de post-utilizare şi
cauzate de energia înglobată în aceste
11
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produse. Utilizarea unor materiale
termoizolatoare pe bază de petrol / plastic
(EPS, XPS, PIR, PUR etc.) este facilă întrucât
tehnologia există si este demonstrată, dar
poate conduce la un impact negativ asupra
mediului ambiant. Materiale ca vata de sticlă /
vata bazaltică, în general caracterizate ca
ecologice, pot de asemenea avea un impact
negativ prin energia înglobată în aceste
produse. În ultimele două decenii, produsele
ecologice realizate din fibre vegetale au
câştigat un mic procent (4-6%, în prezent în
creştere) a cotei de piaţă în Europa, în special
în ţările cu preocupări în domeniul dezvoltării
durabile. Aceste produse sunt regenerabile, au
o conductivitate termică redusă şi reprezintă
un material de construcţie care include o
cantitate importantă de CO2 prin procesul de
fotosinteză.
Capitolul ”Analiza tehnologiilor adecvate
realizării nZEB” prezintă tehnologii adecvate
anvelopei clădirilor, în scopul reducerii
fluxului termic disipat spre exterior, precum şi
rezolvări ale unor detalii care au dovedit în
timp că pot creea probleme în exploatare. Sunt
de asemenea prezentate rezultatele unor
simulări în regim dinamic, care demonstrează
necesitatea utilizării atât a materialelor
termoizolatoare (caracterizate de reducere
amplitudinii undei termice) cât si a
materialelor cu masivitate ridicată (beton,
cărămidă etc. – materiale care induc
defazarea undei termice si permit acumularea
energiei termice).
Capitolul ”Analiza instalaţiilor adecvate
realizării nZEB” prezintă o serie de cerinţe şi
randamente impuse sistemelor utilizate pentru
menţinerea climatului interior, recuperarea
căldurii, producerea energiei termice din surse
regenerabile la faţa locului (solar termic,
fotovoltaic).
În cadrul proiectului a fost achiziţionată
licenţa TRNSYS. Acesta este un program de
simulare în regim dinamic, structurat modular,
disponibil comercial încă din anul 1975 şi
recunoscut pe plan internaţional în mediul
academic. TRNSYS este utilizat în vederea
realizării simulărilor dinamice necesare şi
oferă institutului posibilitatea integrării în
12
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diferite proiecte de cercetare care utilizează
acest instrument de calcul.

7

10 03 03

Materiale naturale din resurse
regenerabile / reciclabile,
pentru construcţii Nearly Zero
Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor
2020

Proiectul PN 16 10.03.03 - Materiale naturale
din resurse regenerabile / reciclabile, pentru
construcţii Nearly Zero Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor 2020 are ca
obiectiv dezvoltarea unor materiale eficiente
energetic pe baza de materii prime naturale
(paie, deseuri vegetale, deseuri din lemn,
deseuri vegetale fibrolemnoase, stuf, trestie, in,
canepa, lana etc) pentru a fi utilizate in
procesele de construire sau reabilitare a
cladirilor, in scopul reducerii consumului de
energie, a imbunatatirii conditiilor de confort
interior si implicit de reducere a emisiilor de
carbon. Se vizeaza folosirea materiilor prime
naturale ca materiale termoizolatoare sau ca
armatura dispersa intr-o matrice pe baza de
liant hidraulic ecologic si durabil, cum este
varul natural stins sau liant nehidraulic,
natural, cum este argila. In contextul general
de cercetare vizand cresterea si dezvoltarea
durabilă a mediului natural şi construit, se
urmareste promovarea unor solutii tehnice de
tipul unor produse termoizolante pe baza de
materii prime naturale pentru aducerea pe o
treapta superioara a nivelului de eficienta
termoenergetică in linia Nearly Zero Energy şi
Nearly Zero Emission, mai ales pentru imensul
fond de locuinte unifamiliale din zonele rurale
si suburbane, care reprezinta peste 50 % din
fondul construit.
In cursul anului 2016, in cadrul proiectului
PN 16 10.03.03 au fost atinse urmatoarele
obiective de faza:
Analiza documentara privind stadiul utilizarii
materialelor sustenabile din materii prime
naturale (paie, deseuri vegetale, deseuri din
lemn, deseuri vegetale fibrolemnoase, stuf,
trestie, in, canepa, lana etc) in contextul
legislativ actual, cu stabilirea stadiului
cercetarilor in domeniu pe plan national si
european;
Analiza documentara privind tehnicile si
metodele de studiu a materialelor sustenabile
din materii prime naturale (paie, deseuri
vegetale, deseuri din lemn, deseuri vegetale
fibrolemnoase, stuf, trestie, in, canepa, lana
etc), functie de aplicabilitatea acestora pentru
13
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Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu consum
de energie aproape egal cu
zero
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izolarea termica a cladirilor. Definirea
produselor si identificarea caracteristicilor
esentiale ale acestora - stabilirea compozitiilor
si a referentialelor pentru incercari.
10.03.04/F1: În prima fază a proiectului s-au
desfăşurat cercetări preliminare asupra
produselor, echipamentelor şi tehnologiilor
utilizate în instalaţiile termice
(încălzire/răcire), sanitare, electrice, de
ventilaţie şi condiţionare a aerului, aferente
construcţiilor şi a performanţelor acestora, în
vederea identificării caracteristicilor de
performanţă esenţiale ce trebuie avute în
vedere la alegerea diferitelor tipuri de
echipamente pentru instalaţiile din construcţii,
indicate pentru implementare în clădirile cu
consum de energie aproape egal cu zero
(nZEB), în scopul reducerii consumului de
energie (a eficientizării energetice).
Activitatea a urmărit evidenţierea şi modul de
implementare a tehnologiilor şi
echipamentelor aferente instalaţiilor la
cerinţele de realizare a clădirilor din categoria
nZEB, soluţii aplicate în ţările avansate din
punct de vedere al implementării cerinţelor
Directivei 2010/31/UE, cu referire la
realizarea instalaţiilor aferente clădirilor cu
performanţă energetică foarte ridicată şi cu
accent pe definirea caracteristicilor de
performanţă esenţiale cu impact semnificativ
asupra consumurilor energetice ale clădirii.
De asemenea, în scopul formării pieţei interne
şi creşterii nivelului actual de cunoaştere a
performanţelor esenţiale ale produselor,
echipamentelor şi tehnologiilor utilizate pentru
realizarea instalaţiilor aferente clădirilor al
căror consum de energie este aproape egal cu
zero, în cadrul acestei faze a proiectului s-a
definit structura platformei online (site
internet) ce urmează a fi creată pentru
accesarea informaţiilor privind echipamentele,
cerinţele şi oportunităţile existente în domeniul
instalaţiilor construcţiilor şi a tendinţelor
existente pe termen mediu şi lung.
10.03.04/F2: În a doua fază a proiectului s-a
realizat un studiu analitic al materialelor,
echipamentelor şi tehnologiilor aplicate pentru
realizarea instalaţiilor termice şi sanitare
aferente construcţiilor, şi a performanţelor
14
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Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii.
Sisteme structurale ale
acoperişurilor, subsolurilor şi
altor elemente de construcţii.
Impactul acestora asupra
mediului - aplicaţii pentru
viitor
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acestora, în vederea definirii caracteristicilor
de performanţă esenţiale cu impact
semnificativ asupra consumurilor energetice
ale clădirii, pentru asigurarea conformării cu
cerinţele Directivei 2010/31/UE.
S-a urmărit analizarea instalaţiilor termice (de
încălzire sau răcire) şi sanitare aferente
clădirilor, din punct de vedere al eficienţei
energetice a echipamentelor şi al principalelor
obiective care trebuie urmărite la proiectarea
şi realizarea unor astfel de instalaţii eficiente
energetic. Activitatea s-a concretizat prin
crearea unei baze de date structurată cu
caracteristicile esenţiale ale produselor şi
echipamentelor din instalaţiile termice şi
sanitare existente pe piaţă, care întrunesc
condiţiile de utilizare în instalaţiile din
clădirile cu performanţă energetică ridicată şi
care au un efect semnificativ asupra
consumurilor energetice ale instalaţiei/clădirii.
Pentru accesarea acestei baze de date, s-a
dezvoltat un site de internet care permite
interogarea bazei de date structurată cu
produse şi echipamente pentru instalaţiile
termice şi sanitare aferente clădirilor cu
consum de energie aproape egal cu zero şi
afişarea rezultatelor, în funcţie de diferite
criterii: tipul instalaţiei, tipul constructiv,
parametrii principali etc. cu posibilitatea de
comparare simultană a caracteristicilor pentru
produse din aceeaşi categorie.
Faza 1:
- Documentare privind eco-tipologia
materialelor utilizate pentru hidroizolarea
acoperişurilor/subsolurilor, altor elemente
de construcţii şi sisteme structurale
hidroizolante pentru acoperişuri/subsoluri,
în vederea creşterii siguranţei în
exploatare
- Studii privind impactul asupra mediului al
materialelor hidroizolante din sistemele
investigate, în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă şi sănătate
Faza 2:
- Studii şi cercetări privind clasificarea
materialelor hidroizolante din sistemele
investigate şi criterii de evaluare a
proprietăţilor funcţionale ale sistemelor
hidroizolante
15
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Dezvoltarea şi utilizarea
materialelor inovative şi
sustenabile, în perspectiva
asigurării exigenţelor de
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI

11

10 04 02

Concepte inovative de
optimizare a procesului de
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în
lucrări de infrastructură şi
perspective de gestionare
durabilă armonizate cu
strategiile europene

Formulare de concluzii şi propuneri ce vor
sta la baza pregătirii unui articol ştiinţific
în vederea diseminării rezultatelor
cercetării
Faza 1 Materiale inovative, sustenabile –
introducere, stadiul actual, studiu privind
criteriile de performanţă, exemple de
dezvoltare şi utilizare la nivel global.
- Elaborarea unui studiu privind stadiul
actual al dezvoltării matrerialelor inovative pe
plan mondial;
- Elaborarea unui studiu privind impactul
materialelor şi tehnologiilor inovative din
domeniul construcţiilor cu evidenţierea
efectelor tehnico-economice pentru utilizatori;
- Stabilirea unor concepte privind criteriile
de performanţă, pentru întocmirea
Instrucţiunilor tehnice, ale
materialele/produsele/procedeele noi avansate
în conformitate cu cerinţele de dezvoltare
durabilă ale României, baza pentru
fundamentarea şi dezvoltarea cadrului
normativ şi legislativ din domeniu;
FAZA 2 Materiale inovative, sustenabile –
studiu comparativ al caracteristicilor fizicomecanice ale materialelor inovative şi
durabile, cu evidenţierea avantajelor şi a
dezavantajelor
- Elaborarea unui studiu privind impactul
materialelor şi tehnologiilor inovative din
domeniul construcţiilor, cu evidenţierea
avantajelor si dezavantajelor utilizării acestora.
- Stabilirea unor analize comparative
referitoare la avantajele obţinute prin
promovarea unor materiale inovative, eficiente
energetic în domeniul zidăriilor pentru
construcţii rezidentiale. Studiu de caz.
Proiectul a cuprins următoarele activităţi
grupate pe faze de elaborare:
Faza 1. „Studiu privind abordarea
conceptelor inovative în dezvoltarea de
tehnologii eco-eficiente prin realizarea
infrastructurii construcţiilor pe baza utilizării
deşeurilor rezultate din demolări şi
pământuri, folosind materialele enzimatice şi
polienzimatice” a avut ca obiectiv sinteza
documentară şi sistematizarea cercetărilor
elaborate în stadiul actual ca suport ştiinţific
în abordarea conceptelor inovative privind
16
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dezvoltarea de tehnologii eco-eficiente bazate
pe utilizarea deşeurilor rezultate din demolări
şi pământuri şi materiale enzimatice şi
polienzimatice pentru realizarea lucrărilor de
infrastructură.
Faza 2. ”Studiul prin stabilirea cerinţelor
multicriteriale şi sinergetice pentru realizarea
structurilor consolidate utilizând deşeuri din
demolarea construcţiilor, reparaţii, reabilitări
de drumuri şi/sau pământuri cu caracteristici
de liant la nivelul performanţelor prevăzute în
documentele de referinţă ale UE” a avut ca
obiectiv analiză sintetică privind identificarea
cerinţelor de dezvoltare durabilă a lucrărilor
de infrastructură si materialelor utilizate din
perspectiva protecţiei mediului şi necesităţilor
din sectorul construcţii conform politicilor şi
strategiilor elaborate la nivelul Uniunii
Europene.
Faza 1. Studiu de sinteză pentru elaborarea
Cercetări fundamentale,
unei baze de date cu scopul identificării
experimentale şi industriale
materialelor optime din compoziţiile de beton
privind concepţia, tehnologia
autocompactant (BAC) cu fibre de oţel şi
şi caracteristicile specifice
polimerice, în vederea stabilirii compoziţiilor
betonului autocompactant cu
fibre şi potenţial "self-healing" preliminare
Obiectivele principale ale primei fazei
(SH)
(constând în studiu teoretic pentru
identificarea materialelor optime din
compoziţiile de beton autocompactant cu fibre
de oţel şi polimerice) sunt:
- evaluarea diferitelor tipuri de filer, în cadrul
compoziţiilor de beton autocompactant (BAC)
estimate, prin identificarea potenţialelor surse
locale, a caracteristicilor fizico-mecanice
relevante şi a modalităţilor de înglobare în
compoziţii;
- evaluarea teoretică a diferitelor tipuri de
fibre pentru identificarea unei game optime de
utilizarea în cadrul compoziţiilor BAC, în
funcţie de caracteristici geometrice, fizicomecanice şi alte elemente relevante privind
compatibilitate cu matricea cementoasă.
Principalele obiective urmărite au fost atinse,
prin rezultatele obţinute în cadrul Fazei 1,
astfel: s-a efectuat evaluarea teoretică a
filerelor cu potenţial liant respectiv adaos inert,
în cadrul compoziţiilor de beton autocompactant
estimate, prin identificarea potenţialelor surse
locale, a caracteristicilor fizico-mecanice
17

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10
Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
relevante şi a modalităţilor de înglobare în
compoziţii (şlam sau pulberi). S-a realizat
evaluarea teoretică a diferitelor fibrelor de oţel
şi polimerice pentru identificarea unei game
optime de utilizarea în cadrul compoziţiilor
BAC, în funcţie de caracteristici geometrice,
fizico-mecanice şi alte elemente relevante
privind compatibilitate cu matricea cementoasă.
Stadiul realizării proiectului corespunde
obiectivelor propuse pentru această fază.
Dintre direcţiile de continuare a cercetării
pentru faza următoare s-au propus:
- studiu teoretic pentru evaluarea cercetărilor
internaţionale actualizate privind BAC cu
fibre;
- proiectarea şi realizarea compoziţiilor
preliminare pentru beton autocompactant cu
fibre la diferite clase de rezistenţă ale
betonului;
- conceperea tehnologiei de realizare în
laborator a betonului autocompactant cu fibre,
în vederea asigurării omogenităţii amestecului
şi evitării aglomerărilor de fibre, prin
intermediul turnărilor experimentale a
compoziţiilor preliminare.
Faza 2. Dezvoltare experimentală a
compoziţiilor preliminare de beton
autocompactant cu fibre
Obiectivele principale ale acestei faze
(constând în dezvoltarea experimentală a
compoziţiilor preliminare de beton
autocompactant cu fibre) sunt reprezentate de
studiul teoretic pentru evaluarea cercetărilor
internaţionale actualizate privind BAC cu fibre
; proiectarea şi realizarea compoziţiilor
preliminare pentru beton autocompactant cu
fibre la diferite clase de rezistenţă ale
betonului; respective conceperea tehnologiei
de realizare în laborator a betonului
autocompactant cu fibre, în vederea asigurării
omogenităţii amestecului şi evitării
aglomerărilor de fibre, prin intermediul
turnărilor experimentale a compoziţiilor
preliminare.
Principalele obiective urmărite au fost atinse,
prin rezultatele obţinute în cadrul Fazei 2,
după cum urmează:
- studiu teoretic pentru evaluarea cercetărilor
internaţionale actualizate privind BAC cu
18
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fibre;
- proiectarea şi realizarea compoziţiilor
preliminare pentru beton autocompactant cu
fibre la diferite clase de rezistenţă ale
betonului;
- conceperea tehnologiei de realizare în
laborator a betonului autocompactant cu fibre
(stabilirea secvenţelor de malaxare, respectiv
ordinea de introducere în malaxor a
componentelor şi a duratei optime de
malaxare), în vederea asigurării omogenităţii
amestecului şi evitării aglomerărilor de fibre,
prin intermediul turnărilor experimentale a
compoziţiilor preliminare.
Stadiul realizării proiectului corespunde
obiectivelor propuse pentru această fază.
Dintre direcţiile de continuare a cercetării
pentru faza următoare (”Dezvoltarea teoretică
a compoziţiilor preliminare de microbeton tip
SC-ECC cu potenţial de ductilitate şi
autoreparare”) s-au propus:
- studiu teoretic pentru evaluarea cercetărilor
internaţionale actualizate privind ECC
(Engineering Cementitious Composite) ;
- proiectarea teoretică a compoziţiilor
preliminare pentru microbeton
autocompactant de tip ECC cu ductilitate şi
capacitate SH.
Faza 3. Dezvoltarea teoretică a compoziţiilor
preliminare de microbeton tip SC-ECC cu
potenţial de ductilitate şi autoreparare
Această fază din proiectul de cercetare îşi
propune sintetizarea teoretică a compoziţiilor
preliminare de microbeton tip SC-ECC cu
potenţial de ductilitate şi autoreparare
sumarizând atât cercetările din domeniul
materialelor de tip ECC cât şi metodele
consacrate de proiectare a betonului
autocompactant.
Rezultatele urmărite reprezintă baza teoretică
în vederea dezvoltării unor compoziţii tip ECC
cu materiale locale, accesibile segmentului de
construcţii pe plan naţional, prin optimizarea
micromecanică ai parametrilor care
controlează în mod primordial proprietăţile
reologice în stare proaspătă respectiv în stare
întărită ale microbetonelor de tip SC-ECC.
Se concluzionează că elementul cheie de
proiectare şi optimizare compoziţională constă
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în controlul interacţiunii dintre fibră şi
matricea cementoasă, cu efect direct asupra
potenţialului de microfisurare sub sarcină,
ductilitate şi implicit SH totodată fiind la baza
selecţionării atente a constituenţilor din
compoziţiile SC-ECC proiectate. Simultan
matricea cementoasă trebuie echilibrată în
vederea atingerii efectului autocompactant
prin parametri specifici respectiv
deformabilitatea şi timpul de curgere, acest
obiectiv constituindu-se într-o reală provocare
în condiţiile unui procent consistent 2% din
volum de fibre.
Principalele obiective urmărite au fost atinse,
prin rezultatele obţinute în cadrul Fazei 3,
după cum urmează:
- elaborarea studiului teoretic pentru
evaluarea cercetărilor internaţionale
actualizate privind ECC (Engineering
Cementitious Composite);
- proiectarea teoretică a compoziţiilor
preliminare pentru microbeton
autocompactant de tip ECC cu ductilitate şi
capacitate SH.
Stadiul realizării proiectului corespunde
obiectivelor propuse pentru această fază.
Liniile directoare de continuare ale
cercetărilor experimentale şi teoretice din
cadrul prezentului proiect (”Cercetări
fundamentale, experimentale şi industriale
privind concepţia, tehnologia şi
caracteristicile specifice betonului
autocompactant cu fibre şi potenţial "SelfHealing" (SH)”) vor include următoarele faze:
 Cercetări fundamentale privind evaluarea
potenţialului SH al compoziţiilor
preliminare: închidere fisuri (Self-Closing).
 Cercetări fundamentale privind evaluarea
potenţialului SH al compoziţiilor
preliminare: autovindecare (Self-Repairing)
– recuperarea capacităţii fizico-mecanice.
 Cercetări fundamentale privind capacitatea
de autovindecare a betonului
autocompactant cu fibre versus betonul
clasic prin evaluarea evoluţiei fisurilor şi
recuperării capacităţii fizico-mecanice
iniţiale (virgin state).
 Sintetizarea rezultatelor obtinute conform
cercetărilor experimentale fundamentale şi
20
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13

10 04 04

14

10 04 05

Descrierea activităţii

dezvoltărilor experimentale. Cercetări
industriale şi propunere ghid în vederea
conceperii şi producerii betonului
autocompactant cu fibre.
Utilizarea nano-tehnologiei şi a Faza 1: Documentare din literatura de
specialitate, analiza şi sinteza datelor
resurselor naturale în
experimentale existente, obţinute în INCD
dezvoltarea prin inovare a
URBAN-INCERC Sucursala INCERC
protecţiei durabile a
Bucureşti în cadrul proiectului PN 09 – 14 04
construcţiilor
05, stabilirea direcţiilor de extindere a
cercetărilor experimentale, efectuare de
încercări preliminare pentru stabilirea unor
limite de principiu privind conţinutul de caolin
în sisteme tristrat de protecţie anticorozivă de
realizat;
Faza 2: Elaborare de reţete pentru acoperiri
alcătuite din trei şi patru straturi pe bază de
liant acrilic în dispersie apoasă cu conţinut de
microsfere ceramice şi silicon, cu adaos de
caolin, stabilirea solicitărilor climatice severe
specifice teritoriului românesc şi a modurilor
de simulare a acestor tipuri de solicitări în
laborator, realizarea sistemelor peliculogene
multistrat, aplicarea sistemelor pe epruvete din
oţel, expunerea sistemelor/epruvetelor la
acţiunea mediilor climatice severe accelerate
în condiţii de laborator şi in situ, urmărirea
comportării protecţiilor la solicitări climartice
severe de scurtă durată;
Faza 3: Continuarea urmăririi comportării la
solicitări climatice severe a protecţiilor
anticorozive multistrat pe bază de liant în
dispersie apoasă, cu microsfere ceramice şi
caolin, cu stabilirea durabilităţii fiecărui tip de
sistem multistrat la acţiunea fiecărui tip de
mediu de expunere, stabilirea numărului optim
de straturi al unei acoperiri multistrat pe bază
de liant în dispersie apoasă cu conţinut de
microsfere ceramice şi silicon, cu adaos de
caolin, sub aspectul comportării la solicitările
climatice severe simulate.
Cercetările s-au desfăşurat în următoarele
Cercetări teoretice şi
direcţii principale:
experimentale privind
evidenţierea influenţei
 studii documentare privind caracteristicile
factorilor de mediu asupra
mecanice ale armaturilor;
caracteristicilor mecanice ale
 studii privind clasificarea si încadrarea
elementelor din lemn si ale
armaturilor din punct de vedere al
elementelor de armare din oţel
caracteristicilor mecanice;
înglobate eficient în structurile  studii documentare privind tipurile de
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construcţiilor exploatate în
siguranţă

15

10 04 06

Cercetări privind utilizarea
pământului armat şi nearmat
la realizarea unui sistem
structural pentru construcţii
civile tradiţionale din pământ
după principii ecologice şi
sustenabile. Studii teoretice şi
experimentale asupra
amestecurilor de argilă cu
adaosuri folosite pentru
realizarea mortarului şi
elementelor portante

16

10 04 07

Combaterea acţiunilor
antropice asupra finisajelor
construcţiilor prin utilizarea
materialelor inovative, de tip
eco-friendly

Descrierea activităţii
armatura speciale, adică îmbinările
mecanice la armaturi;
 studii documentare privind sudabilitatea
cat si comportarea la sudare a otelului
beton;
 a fost realizat workshop-ul de diseminare a
fazei in cadrul căruia au fost discuţii
despre noi direcţii de cercetare ancorate in
necesităţile proiectanţilor respectiv
executanţilor de construcţii compuse.
Cercetările s-au desfăşurat în următoarele
direcţii principale:
 studii documentare privind sintetizarea
sistemelor structurale specifice caselor de
pământ realizate în mod tradiţional în
România dar şi în străinătate;
 studii privind sintetizarea tehnologiilor de
realizare şi a materialelor folosite pentru
fiecare sistem structural prezentat;
 studii documentare privind procesele de
reciclare a maselor plastice;
studii documentare privind identificarea
direcţiilor actuale de cercetare în domeniu la
nivel naţional şi internaţional privind
utilizarea materialelor plastice pentru armarea
pământului;
Activităţile din cadrul fazei 1 au urmărit
realizarea unui studiu documentar privind
stadiul tratării subiectului propus pe plan
naţional şi internaţional cu stabilirea
programului de cercetare experimentală. În
cadrul fazei 1 au fost obţinute rezultate
privind: stabilirea componentelor urbane –
identitate şi caracteristici funcţionale cu
identificarea elementelor specifice acestui
spaţiu, tipologia specifică mediului urban şi a
atacurilor antropice de tip „vandalism”
(grafitti) cu identificarea factorilor care
conduc la „murdărirea”/degradarea
suprafeţelor finisate ale unei construcţii
(faţade), stabilirea cerinţelor necesare pentru
îmbunătăţirea funcţionalităţii şi esteticii
suprafeţelor finisate, situate la exteriorul
clădirilor, formularea de concluzii şi
propuneri ce vor sta la baza pregătirii unui
articol ştiinţific în vederea diseminării
rezultatelor cercetării.
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17 10 05 01 Analiza valorică a costului
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de
actualizare datorită evoluţiei
preţurilor în activitatea de
construcţii

Descrierea activităţii
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului
pentru perioada de raportare au constat în
studierea evoluţiei costului sectorului de
construcţii prin determinarea indicilor medii
de actualizare având la bază o colecţie de
devize reprezentative pentru 19 subgrupe de
construcţii aferente clădirilor şi construcţiilor
speciale, devize constituite în baza proiectelor
de execuţie şi a soluţiilor tehnologice luate în
considerare. Subgrupele de construcţii
prezintă drept corespondenţă o structură la
nivel de capitole principale de cheltuieli în
cadrul devizului pentru lucrările de construcţii
considerate. Periodic, nivelul ponderilor la
nievlul structurii se actualizează ca urmare a
evoluţiei pieţei materialelor de construcţii,
forţei de muncă aferentă sectorului şi a
diferitelor categorii de prestaţii (închirieri
utilaje, transport auto). Analizele efectuate în
vederea determinării indicilor pe capitole de
cheltuieli sunt cele aferente pentru resursele
utilizate în activitatea de construcţii
(materiale, manopera, utilaj, transport CF şi
auto), cheltuieli indirecte şi profit. Pentru
categoria materiale de construcţii s-a urmărit
evoluţia preţului loco furnizor pentru 64 de
grupe de materiale principale, reprezentând în
cuantum procentual peste 80% din preţul
materialelor necesare realizării unei investiţii
în activitatea de construcţii.
În urma analizei evoluţiei sectorului de
construcţii, s-au determinat următorii
indicatori: indici medii orientativi de creştere
a preţului materialelor pe grupe principale, la
sfârşitul unui trimestru comparativ cu
începutul acestuia; indici medii orientativi de
creştere a preţului materialelor pe subgrupe de
clădiri şi construcţii speciale, la sfârşitul
trimestrului comparativ cu începutul acestuia;
indici medii orientativi de creştere aferenţi
cheltuielilor cu manopera având ca bază
câştigul salarial mediu brut realizat în sectorul
de construcţii la nivelul etapei de analiză,
comunicat de către Institutul Naţional de
Statistică; indici medii de creştere a
cheltuielilor cu utilajele; indici medii de
creştere a cheltuielilor cu mijloacele de
transport auto; indici medii de creştere a
cheltuielilor cu transportul pe calea ferată
23
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10 06 01

Locuirea în România – analiza
şi evaluarea situaţiei actuale în
contextul provocărilor
societale

Descrierea activităţii
determinaţi în funcţie de tarifele de transport
percepute pentru materiale de construcţii. În
urma analizei indicilor de creştere a tarifelor
pentru prestaţiile specifice menţionaţi anterior
s-au exprimat concluzii privind impactul
acestora asupra costurilor directe de execuţie
a lucrărilor din activitatea de construcţii. S-a
determinat de asemenea şi indicele mediu de
creştere pentru cheltuielile indirecte rezultat
prin aplicarea creşterilor la nivelul capitolelor
de cheltuieli componente şi anume: manoperă,
amortismente, utilaje, energie electrică,
materiale şi transport auto într-o structură
ponderată. Pe baza acestor date primare s-a
determinat evoluţia indicilor medii orientativi
de actualizare pe subgrupe de clădiri şi
construcţii speciale. De asemenea, în cadrul
studiului s-a analizat evoluţia indicelui de
actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor
speciale la nivel global, determinat prin media
aritmetică şi media ponderată, având la bază
indicii rezultaţi la nivelul grupelor şi
subgrupelor obiectelor de construcţii.
În cadrul fiecărei faze a studiului de elaborare
a indicilor de cost s-au efectuat şi analize
asupra cauzelor ce conduc la modificarea
preţurilor în construcţii şi a cuantumului
efectelor acestora.
Atingerea obiectivelor Programului Nucleu PN
16.10.06.01 aferent primelor două faze din
2016 s-a realizat integral. Astfel, au fost
propuse o serie de rezultate, stadiul atingerii
acestora fiind următorul:
a) Pentru Faza 1: Problematica locuinţei de
necesitate în România, în contextul
afluxului de imigranţi în U.E. (predare în
luna mai 2016), s-au obţinut următoarele:
bază de date, rezultată în urma aplicării de
metode de cercetare sociologice
cantitative; metodă sociologice cantitative,
utilizate pentru analiza şi evaluarea
indicatorilor statistici ai calităţii locuirii
oferiţi de Eurostat; produs informatic de
tip GIS, rezultat în urma prelucrării
indicatorilor statistici oferiţi de Institutul
Naţional de Statistică sau Eurostat
(elaborarea a cca. 40 cartograme la
diferite niveluri); propunerea de măsuri şi
politici publice privind facilitarea
24
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Descrierea activităţii
accesului persoanelor private de dreptul la
o locuinţă accesibilă ca urmare a
riscurilor naturale, a afluxului de imigranţi
în U.E. etc. Rezultatele preconizate pentru
atingerea obiectivului fazei au fost: a) un
articol ştiinţific indexat în baza de date ISI
(rezultat îndeplinit); b) 1 articol ştiinţific
indexat în baze de date internaţionale –
BDI (rezultat îndeplinit), 1 participare în
cadrul unei manifestări ştiinţifice naţionale
(rezultat îndeplinit), 1 participare în cadrul
unei manifestări ştiinţifice internaţionale
(rezultat depăşit, înregistrându-se 2
participări), 1 propunere pentru diverse
competiţii de proiecte naţionale, bazată pe
rezultate obţinute în cadrul Programului
Nucleu (în curs de depunere).
b) Pentru Faza 2: Efectele mobilităţii
rezidenţiale asupra stocului actual de
locuinţe, în contextul schimbării
paradigmei de locuire în România
(predare în luna octombrie 2016), s-au
obţinut următoarele: bază de date,
rezultată în urma aplicării de metode de
cercetare sociologice cantitative;
chestionarul ca metodă de cercetare
cantitativă, studiul de caz fiind ales
Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman;
produs informatic de tip GIS, rezultat în
urma prelucrării indicatorilor statistici
oferiţi de Institutul Naţional de Statistică
sau Eurostat; propunerea de măsuri şi
politici publice privind combaterea şi
reducerea diferitelor fenomene sociospaţiale asociate mobilităţii rezidenţiale.
Rezultatele preconizate pentru atingerea
obiectivului fazei au fost: a) un articol
ştiinţific indexat în baza de date ISI
(rezultat îndeplinit); b) 1 articol ştiinţific
indexat în baze de date internaţionale –
BDI (în curs de elaborare), 1 participare în
cadrul unei manifestări ştiinţifice naţionale
(rezultat îndeplinit), 1 participare în cadrul
unei manifestări ştiinţifice internaţionale
(rezultat depăşit, înregistrându-se 2
participări), 1 propunere pentru diverse
competiţii de proiecte naţionale, bazată pe
rezultate obţinute în cadrul Programului
Nucleu (în curs de depunere), promovarea
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19

10 07 01

Soluţii integrate privind
specializarea inteligentă în
planificarea teritorială la nivel
naţional

20

10 07 02

Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile în
România

Descrierea activităţii
anumitor rezultate în cadrul unor
manifestări de prestigiu în domeniu: 3
octombrie 2016: Ziua Mondială a Locuirii.
La momentul actual, obiectivele fazei I şi fazei
a-II-a au fost realizate în totalitate prin
îndeplinirea tuturor rezultatelor preconizate.
În acest sens, în prima fază a fost elaborat un
studiu de interes naţional privind tendinţele
dezvoltării spaţiale la nivel naţional şi
european şi instrumentele matematice şi din
domeniul I.T. care să ofere soluţii de
maximizare a dezvoltării teritoriale la nivel
european şi naţional. De asemenea, a fost
actualizată structura bazelor de date a
indicatorilor teritoriali la nivel LAU 2 şi NUTS
2, conform obiectivului fazei.
Obiectivul fazei a-II-a a fost realizat în
totalitate prin îndeplinirea tuturor rezultatelor
preconizate. În acest sens, a fost elaborat un
studiu de interes naţional privind indicatorii
relevanţi din multiple domenii, utilizaţi pentru
elaborarea politicilor din domeniul dezvoltării
teritoriale. De asemenea, au fost identificaţi
indicatorii teritoriali la nivel LAU 2 în
concordanţă cu analizele teritoriale europene
şi a căror date valorice pot fi extrase din
diverse surse de informare oficiale. Baza de
date a fost concepută pe baza unui sistem de
gestiune a bazelor de date (Visual Fox 8),
compatibil cu sistemul GIS deţinut de institutul
Urban-Incerc şi încărcată în totalitate cu date
referitoare la indicatorii teritoriali aleşi. Acest
studiu ştiinţific reprezintă şi un document
important în susţinerea temei propuse în
cadrul PNCDI III – Proiecte experimentaldemonstrative. Diseminarea acestui studiu s-a
concretizat în elaborarea unui articol privind
metodologia de evaluare a zonelor cu
specializări inteligente, articol publicat în
Revista de Geografie a Academiei Române.
Proiectul PN 16-10.07.02 – Sisteme inteligente
şi tehnologii digitale pentru gestionarea
informaţiilor necesare dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile în România face parte din
Obiectivul 7: Soluţii inteligente pentru
consolidarea direcţiilor strategice în domeniul
dezvoltării urbane şi teritoriale durabile şi
locuirii al Programului Nucleu Cercetări
integrate pentru rezilienţa, eficienţa, siguranţa
26
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21

10 07 03

1

10 01 01

Descrierea activităţii

şi confortul mediului construit – CRESC.
Proiectul s-a derulat în cadrul etapei a III-a
2016, în perioada 7 noiembrie – 9 decembrie
2016, fiind finanţată Faza 1: Studiul
interdisciplinar privind utilizarea tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor în abordarea
problemelor specifice privind dezvoltarea
spaţială în România.
Prin rezultatele obţinute încă de la prima fază
(ce a fost finalizată în această perioadă) s-a
contribuit la atingerea Obiectivului 7 a
programului CRESC: Soluţii inteligente pentru
consolidarea direcţiilor strategice în domeniul
dezvoltării urbane şi teritoriale durabile şi
locuirii. Cercetarea metodelor prin care
tehnologiile moderne de achiziţie de date,
procesare şi vizualizare a geo-datelor pot fi
utilizate în domeniul dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile reprezintă doar primul pas
în proiectul propus, urmând ca pe parcursul
celorlalte faze să se treacă la aplicaţii
practice.
Proiectul se desfăşoara în cadrul Obiectivului
Factori socio - urbanistici
determinanţi pentru realizarea 7 [CDS]. Soluţii inteligente pentru
consolidarea direcţiilor strategice în domeniul
unei dezvoltări teritoriale
dezvoltării urbane şi teritoriale durabile şi
durabile
locuirii. Scopul aferent primei etape a
demersului ştiinţific întreprins a fost atins: a
fost realizat un Studiu de documentate privind
stadiul de cunoaştere şi implementare a
conceptului de dezvoltare durabilă, respectiv
dezvoltare teritorială durabilă, au fost
evidenţiati o serie de factori socio-economici
cu influenţă directă asupra DTD şi au fost
identificaţi o serie de indicatori cheie care, se
presupune la nivel teoretic, că pot monitoriza
cel mai bine implementarea unui plan de DTD.

2017
Concept integrat de
Faza 3
instrumentare şi monitorizare - Studii tehnice şi de măsurători dinamice,
efectuate în timp, cu o evoluţie privind
seismică, pentru
frecventele proprii de vibraţie, ale unor
caracterizarea securităţii
clădiri importante; clădiri cu studii tehnice şi
seismice pe baza determinării
măsurători dinamice existente şi completate
evoluţiei caracteristicilor
în 2016-2017 (București și Galati); Clădiri la
dinamice in-situ ale clădirilor
care nu există studii tehnice și măsurători
cu funcţiuni esenţiale şi/sau
dinamice din trecut, cu măsurători dinamice
clădirilor care prezintă un
în 2016 (Iași, Timișoara);
pericol major pentru siguranţa
- Aplicații în cadrul sistemului de transmitere
publică în cazul prăbuşirii sau
date on-line în 2016-2017;
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Dezvoltare experimentală
pentru obţinerea de structuri
robuste oţel - beton asamblate
prin precomprimare,
rezistente la solicitări
accidentale

Descrierea activităţii
- Diseminarea rezultatelor în cadrul unor
manifestări naționale și internaționale;
Faza 4
- Stabilirea şi elaborarea unei fişe de urmărire
a comportării în timp a clădirii (anexată la
cartea construcţiei);
- Identificarea şi instrumentarea seismică
permanentă a unei clădiri de interes public;
- Identificarea unei clădiri de interes public, în
vederea instrumentării seismice temporare;
- Corelarea valorilor caracteristicilor dinamice
structurale determinate in situ şi teoretic;
- Aplicaţii în cadrul sistemului de transmitere
date on-line în 15 iunie- 27 octombrie 2017;
- Modalităţi de transfer cunoştinţe, obţinute în
cadrul fazei, către autorităţi şi alţi utilizatori.
Faza 5
- Sinteza celor patru faze, respectiv
prezentarea algoritmului ce stă la baza
conceptului integrat privind instrumentarea
seismică şi determinarea caracteristicilor
dinamice ale clădirilor de utilitate publică;
- Propunerea unui program extins de
determinări instrumentale în zone cu valori
ale acceleraţiei terenului mai mari de
0.24g, identificate în harta de zonare din
P100-1:2013;
- Transferul de cunoştinţe obţinute în cadrul
fazei către autorităti şi utilizatori clădiri;
- Modalităţi de transfer cunoştinţe, obţinute
în cadrul fazei, către autorităţi şi alţi
utilizatori.
Faza 4
Studiul comportării modelelor experimentale
la solicitări accidentale. Criterii și niveluri de
performanță
- Actualizarea modelului experimental;
- Detalierea modelului experimental;
- Determinarea
forței
și
efectuarea
pretensionării;
- Efectuarea încercării;
o Realizarea practică a schemei statice
propuse
o Echiparea modelului experimental
o Testarea propriu-zisă - Pentru cazul în
speță se consideră ca relevantă, inclusiv din
punct de vedere al proiectării structurale
bazate pe încercări experimentale, procedura
cunoscută sub denumirea de „Deplasare
impusă - Forţă rezultată”
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Descrierea activităţii
o Evidențierea modului de comportare a
modelului experimental
- Propunerea unor criterii de apreciere a
comportării
modelului
experimental,
valabile pentru structurile proiectate pe
baza încercărilor experimentale.
Faza 5
Studii teoretice pentru stabilirea unor relații
de calcul specifice bazate pe analizarea
comportării modelului structural la acțiuni
accidentale
- Prelucrarea datelor experimentale;
- Analizarea acestora și trasarea graficelor
relevante pentru exprimarea modului de
comportare a modelului experimental la
solicitări ciclic alternante de tip seismic;
- Calculul energiei disipate de modelul de
nod
oțel
beton
asamblat
prin
precomprimare la încercare;
- Analizarea mecanismului și a modului de
cedare;
- Modelarea
teoretică
a
comportării
modelului oțel-beton la sarcini accidentale;
- Propunerea unor relații de calcul specifice
pentru structurile în cadre robuste,
alcătuite din oțel și beton armat prefabricat,
asamblate prin precomprimare neaderentă.
Faza 6
Analize
numerice
parametrice
pentru
validarea relațiilor de proiectare. Cercetare
fundamentală.
- Modelarea structurii de referință, pentru
calculul numeric;
- Modelarea pentru calculul numeric a
structurii reduse la scara 1:2;
- Modelarea subansamblului experimental
pentru calculul numeric și analitic;
- Efectuarea
de
analize
numerice
parametrice în cele 3 variante susmenționate;
- Analizarea rezultatelor obținute;
- Calculul valorilor de control utilizând
relațiile de calcul specifice pentru
structurile în cadre robuste, alcătuite din
oțel și beton armat prefabricat, asamblate
prin precomprimare neaderentă, propuse în
faza anterioară;
- Verificarea rezultatelor obținute prin calcul
cu cele experimentale;
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Descrierea activităţii

- Propunerea unor direcții de aprofundare a
domeniului.
Faza 7
Cercetare industrială pentru realizarea și
punerea în operă a structuriilor mixte
asamblate prin precomprimare. Caiet de
sarcini.
- Studiu tehnologic privind realizarea
industrială a soluţiei constructive inovative
studiate, structură mixtă oţel-beton
asamblată prin precomprimare;
- Intocmirea unui caiet de sarcini specific
structurii inovative propuse şi testate
experimental;
- Propunerea unor direcții de aprofundare a
domeniului.
Investigaţii teoretice şi
Faza 3
“Analiza siguranţei şi comportării adaptabile
experimentale în regim
dinamic – seismic de acţionare, a construcţiilor cu legături care ies din lucru,
considerând acţiuni de tipul mişcării seismice
privind structurile de
din Bucureşti, 4 martie 1977. Partea I –
construcţii cu proprietăţi
Evaluarea distrugerilor”
autoadaptabile la vibraţii
1. Sisteme dinamice adaptabile de protecţie
antiseismică
(SAPAS),
tipuri
şi
particularităţile comportării acestora la
acţiuni seismice cu caracteristici diferite.
- Răspunsul seismic al SAPAS nestaţionare
la mişcările seismice Bucureşti 1977 şi
Gazli 1976;
- Sisteme adaptabile neliniare de protecţie
antiseismică;
- Specificul
proiectării
optime
a
construcţiilor amplasate în zone seismice;
- Sisteme
adaptabile
de
protecţie
antiseismică cu mai multe trepte (în
cascadă), cu elemente nestaţionare şi
neliniare.
2. Siguranţa sistemelor adaptabile de protecţie
antiseismică cu elemente care ies din lucru.
- Modele matematice de acţiuni seismice
care iau în consideraţie gradul de
incertitudine şi de insuficienţă a
informaţiilor seismologice apriorice;
- Noţiuni de bază în teoria proceselor
aleatorii Markov cu timp continuu şi stări
discrete;
- Vibraţiile seismice aleatorii ale sistemelor
adaptabile de protecţie antiseismică;
- Răspunsul seismic al sistemelor adaptive în
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Cercetări teoretice şi
experimentale privind
metodologiile de evaluare a
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării
unor soluţii sustenabile apte
pentru creşterea gradului de
securitate la incendiu în
mediul construit

Descrierea activităţii
stare intermediară şi finală.
Faza 4
“Studii experimentale şi studii teoretice
privind analiza siguranţei şi comportării
adaptabile a construcţiilor cu legături care ies
din lucru, considerând acţiuni de tipul mişcării
seismice din Bucureşti, 4 Martie 1977.
Concluzii ale studiilor de evaluare.”
1. Sisteme adaptive combinate de protecţie
antiseismică cu legături care ies din lucru şi cu
opritoare – limitatoare ale deplasărilor.
- Analiza răspunsului dinamic al sistemelor
neliniare cu opritoare – limitatoare;
- Perturbarea ca proces aleatoriu;
- Studiul experimental al unui sistem de
legături care ies din lucru şi cu limitatoare
de deplasări.
2. Optimizarea parametrilor clădirilor înalte
cu pereţi cuplaţi, prin utilizarea legăturilor
care ies din lucru.
- Adaptarea
soluţiei
constructive
la
proiectarea clădirilor etajate cu protecţie
antiseismică;
- Metoda de rezolvare a problemei de
optimizare;
- Studii numerice parametrice pe un model de
clădire cu elemente (legături) care ies din
lucru;
- Evaluarea pagubelor seismului din 4 Martie
1977 – Partea II.
Faza 3
- Efectuarea cursului de specializare Pyrosim
la firma SIGURA de către 2 cercetători din
cadrul laboratorului;
- Achiziţionarea softului specializat în
simulări de incendii Pyrosim;
- Efectuarea simulărilor numerice de
comportare la acţiunea unui incendiu de
compartiment a unui sistem ETICS care a
fost testat în realitate la foc;
- Validarea
simulărilor
efectuate
cu
rezultatele obţinute la testul real;
- Stabilirea
neajunsurilor
constatate.
Propuneri pentru remedierea deficienţelor.
Concluzii;
Faza 4
- Contractare firmă de construcţii care să
pună în operă un sistem ETICS la turnul de
faţadă al laboratorului;
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Clădiri şi spaţii urbane
concepute şi amenajate
modern şi inovativ astfel încât
să se asigure sănătate şi
confort acustic pentru
populaţie

Descrierea activităţii
- Punerea în operă a sistemului ETICS;
- Achiziţionarea
unui
cântar
pentru
măsurarea variaţiei masei sarcinii termice
în timpul arderii;
- Efectuarea experimentului de testare la
rezistenţă la foc a uni sitem ETICS;
- Achiziţia datelor măsurate şi înregistrate pe
timpul experimentului;
- Prelucrarea datelor experimentale;
- Întocmirea unei metodologii de testare la
rezistenţă la foc a unui sistem ETICS;
- Propuneri de continuare a cercetărilor.
Concluzii.
Faza 4
- Studii şi cercetări experimentale (in situ si
in laborator) privind definirea, din punct de
vedere
multicriterial
şi
grafic, a
caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri
de zgomot) ale unor tipuri de activităţi
umane,
specifice
(de
locuire
şi
profesionale), desfăşurate în clădiri civile
cu diferite destinaţii;
- Efectuarea de: cercetări şi studii pentru
prezentarea generală a unor tipuri de
activităţi umane, specifice (de locuire şi
profesionale), ce se pot desfăşura în clădiri
civile cu diferite destinaţii;
- Studii şi cercetări experimentale efectuate
in laborator privind definirea, din punct de
vedere
multicriterial
şi
grafic, a
caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri
de zgomot) ale unor tipuri de activităţi
umane, specifice (de locuire şi/sau
profesionale), ce se pot desfăşura în clădiri
civile cu diferite destinaţii;
- Studii şi cercetări experimentale efectuate
in situ privind definirea, din punct de
vedere
multicriterial
şi
grafic, a
caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri
de zgomot) ale unor tipuri de activităţi
umane,
specifice
(de
locuire
şi
profesionale), desfăşurate în clădiri civile
cu diferite destinaţii.
Faza 5
- Studii şi cercetări privind conceperea şi
amenajarea din punct de vedere acustic, cu
produse moderne de construcţii, a clădirilor
de locuit (locuinţe, hoteluri) din zone
urbane, pentru asigurarea sănătăţii
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Descrierea activităţii
populaţiei utilizatoare care desfăşoară
activităţi de locuire şi profesionale
specifice;
- Efectuarea de: cercetări şi studii privind
prezentarea generală , din punct de vedere
acustic, a unor tipuri de produse moderne
de construcţii destinate folosirii în clădirile
de locuit (locuinţe, hoteluri) din zone
urbane;
- Studii şi cercetări efectuate privind
conceperea din punct de vedere acustic, a
clădirilor de locuit (locuinţe, hoteluri) din
zone urbane, pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei utilizatoare care desfăşoară
activităţi de locuire şi profesionale
specifice;
- Studii şi cercetări experimentale efectuate
privind amenajarea din punct de vedere
acustic, cu produse moderne de construcţii,
a clădirilor de locuit (locuinţe, hoteluri) din
zone urbane, pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei utilizatoare care desfăşoară
activităţi de locuire şi profesionale
specifice.
Faza 6
- Cercetări şi studii privind conceperea şi
amenajarea din punct de vedere acustic,
prin metode şi pe principii optime, a
spaţiilor urbane, astfel încât să se asigure
sănătatea şi confortul acustic al populaţiei
care desfăşoară activităţi urbane specifice;
- Efectuarea de: cercetări şi studii pentru
prezentarea generală a tipurilor de surse de
zgomot existente în spaţiile urbane;
- Cercetări si studii efectuate pentru
prezentarea generală a tipurilor de
activităţi umane, specifice, ce se pot
desfăşura în diferite spaţii urbane;
- Studii şi cercetări privind conceperea şi
amenajarea din punct de vedere acustic,
prin metode specifice a spaţiilor urbane,
astfel încât să se asigure sănătatea şi
confortul acustic al populaţiei;Studii şi
cercetări privind principiile optime de
conformare din punct de vedere acustic a
spaţiilor urbane (de ex. conformarea
profilelor transversale ale arterelor de
circulaţie mărginite de fronturi de clădiri,
conformarea faţadelor clădirilor, etc.)
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Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

Descrierea activităţii
astfel încât să se asigure sănătatea şi
confortul acustic al populaţiei care
desfăşoară activităţi urbane specifice.
Faza 3
Analiza bazelor de date create în proiecte de
cercetare Europene și firme specializate în
eficiență
energetică,
fiind
prelucrate
informațiile prezentate de aceste resurse și
sintetizate sub forma unor fișe pentru diferite
elemente de construcție. Aceste activități
fundamentează un sistem de selectare a
componentelor / sistemelor de construcții
adecvate clădirilor nZEB și a permis
structurarea unei baze de date. Rezultatele
obținute în cadrul acestui proiect (în special
fazele 2 și 3) au permis:
- Elaborarea și publicarea articolului
intitulat “Materials from renewable sources
as thermal insulation for nearly zero energy
buildings (nZEB)” în seria Springer
Proceedings in Energy, ISBN 978-3-31963214-8, pag. 159-167, 2017;
- Prezentarea
în
cadrul
conferinței
internaționale CSE 2017 - Conference for
Sustainable Energy a lucrării cu titlul ”
Materials from renewable sources as
thermal insulation for nearly zero energy
buildings (nZEB)”.
Faza 4
Au fost realizate trei studii de caz, o analiză a celor
mai populare două concepte în domeniul clădirilor
cu consum foarte redus de energie (nZEB și casă
pasivă) și a demarat implementarea online a
platformei de diseminare a informațiilor
referitoare la clădirile cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB). Concluzii și
propuneri sunt diseminate prin participarea cu un
poster la Conferinţa INCD URBAN-INCERC,
octombrie, Cluj-Napoca.

7

10 03 03

Materiale naturale din resurse
regenerabile / reciclabile,
pentru construcţii Nearly Zero
Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor
2020

Faza 3
- Studiu de analiza privind dezvoltarea
produselor de construcții sustenabile – avand in
compozitie materii prime naturale (paie,
canepa, rumegus);
- Studiu experimental pentru determinarea
caracteristicilor esentiale specifice materialelor
de construcții pentru izolare termică, avand la
baza indicatori care se referă la aspectele
termo-higro-energetice și mecanice;
- Studiu de analiza comparativa privind
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Descrierea activităţii
produsele de construcții sustenabile dezvoltate
si testate experimental, în vederea identificării
unor materiale optime din punct de vedere
termo-higro-energetic și mecanic.

8

10 03 04

Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu consum
de energie aproape egal cu
zero

Faza 4
- Studiu de analiza privind dezvoltarea
produselor de construcții sustenabile –
avand in compozitie doar materii prime
naturale de tip fibre vegetale (paie, cânepă,
rumeguș) în matrice argilă - var;
- Studiu experimental pentru determinarea
caracteristicilor
esentiale
specifice
materialelor de construcții pentru izolare
termică, având în compoziție doar materii
prime naturale, în baza indicatorilor care
se referă la aspectele termo-higroenergetice și mecanice;
- Studiu de analiza comparativa privind
produsele de construcții sustenabile
dezvoltate si testate experimental în această
fază, în vederea identificării unor materiale
optime din punct de vedere termo-higroenergetic și mecanic.
- Studiu de analiză privind produsele de
construcții având la bază matricea argilă –
var – nisip – ciment, comparativ cu cele de
tip matrice argilă – var.
Faza 3
- Studiu
analitic
al
produselor,
echipamentelor și tehnologiilor aplicate
pentru realizarea instalațiilor de ventilare
și condiționare a aerului aferente
construcțiilor, existente pe piață, și a
performanțelor acestora, în vederea
identificării
caracteristicilor
de
performanță
esențiale
cu
impact
semnificativ
asupra
consumurilor
energetice ale clădirii, pentru asigurarea
conformării
cu
cerințele
Directivei
2010/31/UE;
- Analizarea
echipamentelor
pentru
instalațiile de ventilare și condiționare a
aerului
aferente
clădirilor,
pentru
asigurarea utilităților, din punct de vedere
al eficienței energetice a echipamentelor și
al principalelor obiective care trebuie
urmărite la proiectarea și realizarea unor
astfel de instalații eficiente energetic,
concretizată prin crearea unei baze de date
structurată cu caracteristicile esențiale ale
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Descrierea activităţii
principalelor produse și echipamentelor din
instalațiile de ventilare și condiționare a
aerului existente pe piață, care întrunesc
condițiile de utilizare în instalațiile din
clădirile cu performanță energetică ridicată
și care au un efect semnificativ asupra
consumurilor
energetice
ale
instalației/clădirii;
- Pentru accesarea acestei baze de date, s-a
implementat în cadrul platformei online
(site internet) modul de interogare a bazei
de date cu aceste echipamente specifice
instalațiilor de ventilare și condiționare a
aerului
în
vederea
accesării
caracteristicilor și a comparării acestora în
funcție de diferite criterii, cu posibilitatea
de comparare simultană a caracteristicilor
pentru produse din aceeași categorie.
Faza 4
- Studiu
analitic
al
instalațiilor,
echipamentelor și produselor utilizate în
instalațiile electrice aferente construcțiilor,
și a performanțelor acestora, în vederea
definirii caracteristicilor de performanță
esențiale cu impact semnificativ asupra
consumurilor energetice ale clădirii, pentru
asigurarea conformării cu cerințele
Directivei 2010/31/UE;
- Analizarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor, din punct de vedere al eficienței
energetice a produselor/echipamentelor și al
principalelor obiective care trebuie urmărite la
proiectarea și respectiv realizarea unor astfel
de instalații eficiente energetic, finalizată prin
crearea unei baze de date structurată cu
produse și echipamente din instalațiile electrice
aferente clădirilor, existente pe piață, cu
caracteristicile esențiale ale acestora implicate
în reducerea consumurilor energetice ale
instalației/clădirii și care întrunesc condițiile de
utilizare în clădirile cu performanță energetică
ridicată;

- Pentru accesarea acestei baze de date, s-a
dezvoltat site-ul de internet care permite
interogarea bazei de date structurată cu
produse și echipamente pentru instalațiile
electrice aferente clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero și afișarea
rezultatelor, în funcție de diferite criterii, cu
posibilitatea de comparare simultană a
caracteristicilor pentru produse din aceeași
36

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10
Nr.
crt.

9

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 03 05

Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii.
Sisteme structurale ale
acoperişurilor, subsolurilor şi
altor elemente de construcţii.
Impactul acestora asupra
mediului - aplicaţii pentru
viitor

Descrierea activităţii
categorie.
Faza 5
- Completarea bazei de date structurată cu
produse și echipamente existente pe piață,
adecvate utilizării în instalațiile pentru
construcții caracterizate de eficiență
energetică ridicată, pentru care au fost
analizate caracteristicile de performanță
esențiale cu impact semnificativ asupra
consumurilor energetice ale clădirii;
- În urma studiilor efectuate pe parcursul
desfășurării temei, a fost alcătuit un ghid
privind aspectele ce trebuie urmărite la
proiectarea instalațiilor specifice clădirilor
cu consum redus de energie, și de alegere a
echipamentelor din baza de date constituită,
în funcție de caracteristicile de performanță
ale acestora;
- Platforma online, creată anterior pentru
interogarea bazei de date structurată cu
produse și echipamente pentru instalații, a
fost adaptată pentru a permite accesarea
informațiilor conținute de acest îndrumar,
în funcție de tipul instalației.
Faza 3
- Convergenţa structurală şi funcţională a
materialelor şi sistemelor hidroizolante, ca
rezultat al adaptării la condiţiile de mediu;
- Optimizarea metodelor de încercare şi
stabilirea conceptelor de alcătuire în
domeniul acoperişurilor, subsolurilor şi
altor elemente de construcţie;
- Formulare de concluzii și propuneri ce vor
sta la baza pregătirii unei comunicări sub
formă de articol, ce va fi publicat într-o
revistă indexată BDI, în vederea
diseminării rezultatelor cercetării.
Faza 4
- Cercetări privind utilizarea de produse și
sisteme hidroizolante de ultimă tehnologie;
- Prezentarea de concepții şi soluții
inovative de design;
- Concluzii și propuneri ce vor fi diseminate
prin participarea cu un poster la
Conferinţa
INCD URBAN-INCERC,
octombrie, Cluj-Napoca.
Faza 5
- Studiu privind aplicarea produselor şi
procedeelor hidroizolante în contextul
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10 04 01

Dezvoltarea şi utilizarea
materialelor inovative şi
sustenabile, în perspectiva
asigurării exigenţelor de
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI

11

10 04 02

Concepte inovative de
optimizare a procesului de
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în
lucrări de infrastructură şi
perspective de gestionare

Descrierea activităţii
politicii ştiinţei materialelor în domeniul
construcţiilor;
- Stimularea modernizării tehnologiilor de
punere în operă prin aplicarea unor
concepţii şi soluţii inovative de design,
raportat la contextul ecologic;
- Concluzii și propuneri ce vor fi diseminate
prin participarea cu un poster la
Conferinţa Internaţională Inovativă Infoinvent Chişinău.
Faza 3
Materiale sustenabile. Inovare ecologica dezvoltarea de materiale prietenoase cu
mediul. Studiul privind impactul materialelor
de constructii asupra mediului natural si
antropic pe toata durata de viata a
construcţiei.
- Elaborarea unui studiu privind impactul
materialelor şi tehnologiilor inovative din
domeniul construcţiilor asupra mediului
natural;
- Dezvoltarea analizelor de tip LCA (Life
Cycle Assessment) in cadrul industriei
materialelor de construcţii, prin aplicarea
obiectivelor
impuse
de
directiva
2008/98/CE a Uniunii Europene.
Faza 4
Materiale inovative. Utilizarea sustenabila a
materialelor naturale – Studiu privind
constructia moderna, intre traditie si inovatie.
Propuneri privind utilizarea sustenabila a
materialeor naturale.
- Elaborarea unui studiu privind utilizarea
sustenabilă a materialelor de construcții
tradiționale la construcții moderne;
- Stabilirea unor criterii și modele de
valorificare a cercetării experimentale și de
inovare din domeniul construcţiilor în
practica curentă;
- Evaluarea modului în care noile materiale
răspund prioritarilor naţionale privitoare la
sănătate, mediu, securitate și conservarea
patrimoniului.
Faza 3
Studiu privind criteriile durabile privind
stabilirea de eco-tehnologii prin simulari
experimentale „in situ” sau in poligonul de
productie a elementelor de constructii din
materiale reciclate, inclusiv adaosuri de
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pamanturi.
- Obiectiv: configurarea unei metodologii
flexibile de integrare a materialelor şi
criterii eco-durabile prin aplicarea
metodelor de analiză şi control a
legăturilor
parametrice
între
caracteristicile geotehnice ale structuri lor
compozite modelate în condiţii de
laborator. Determinările experimentale la
nivel macro-structural au constat în:
- Confecţionarea şi testarea seturilor de
mixuri formate din pământuri, deşeuri din
construcţii (sticlă, cărămidă, beton, gresie,
BCA, rigips) şi materiale ecologice cu rol
stabilizator (AggreBind, Earthzyme, Terra
3000);
- Obtinerea unor valori performante a
caracteristicilor de rezistenţă şi estimarea
comportamentului mecanic la diferite
solicitări, medii de expunere şi perioade de
tratare;
- Reţetele optime pe tipuri de amestecuri s-au
selectat în funcţie de valorile maxime ale
caracteristicilor de performanţă asociate cu
potenţialele
aplicaţii
din
domeniul
construcţiilor,
fiind
demonstrată
eficacitatea utilizării materialelor generate
din deşeuri în adaosuri cu pământ şi
produse stabilizatoare prin caracteristici de
rezistenţă, deformabilitate şi portanţă
superioare;
- Implementarea tehnicilor sustenabile de
valorificare a fluxului de deşeuri din
construcţii
a
permis
definirea
principalelor domenii de aplicare: (i)
fabricarea sau îmbunătăţirea de noi
elemente de construcţie (cărămizi, pavele,
borduri); (ii) lucrări de stabilizare a
terenurilor dificile de fundare, cu rezistenţe
mecanice reduse, pentru construcţii civile,
industriale si agricole; (iii) lucrări de
stabilizare a straturilor rutiere (straturile
de bază şi de formă ale drumurilor şi
umpluturi controlate la construcţiile civile
şi industriale); (iv) realizarea staturilor de
umplutură controlată cu rol de creştere a
capacităţii portante a terenului dificile de
fundare si de aducere în cota terenului de
fundare funcţie de prevederile din proiect,
39

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10
Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
realizarea lucrărilor de pământ; (v) lucrări
de terasamente pentru drumuri şi platforme
industriale, lucrări de îmbunătăţire a
infrastructurii căilor ferate.
Faza 4
Strategii pro-active de proiectare, monitoring
şi implementare a eco-tehnologiilor şi
produselor. Proiect de specificaţie tehnică.
- Obiectiv: armonizarea cerinţelor şi
practicilor de valorificare a deşeurilor din
construcţii şi integrarea principiilor de
proiectare, monitoring, implementare a
tehnologiilor şi produselor eco-eficiente,
adoptate şi experimentate în fazele
anterioare ale proiectului, sub forma unui
ghid metodologic aplicativ cu caracter de
specificaţie tehnică.
- Fundamentarea structurii specificaţiei
tehnice;
- Identificarea şi caracterizarea tipurilor de
pământuri, parametrii geotehnici şi metode
pentru determinare;
- Identificarea tipurilor de deşeuri;
- Stabilirea dozajelor;
- Realizarea amestecurilor;
- Pregătirea şi prelevarea probelor;
- Condiţionarea probelor;
- Stabilirea caracteristicilor de performanţă
ale materialelor compozite. Valorile
caracteristicilor fizice şi mecanice ale
materialelor compozite au stat la baza
stabilirii dozajelor optime şi a domeniul de
aplicare;
- Elaborarea unei documentaţii tehnice
referitoare la materiale, procedee şi
instrumente de lucru dedicate unui segment
specific de aplicare în lucrările de
construcţii, are rolul facilitării modului de
gestionare şi reutilizare a deşeurilor şi
proiectării
de
materiale
inovative,
alternative cu caracteristici performante în
concordanţă cu strategiile mondiale de
dezvoltare durabilă. Ghidul metodologic se
adresează specialiştilor din proiectare,
execuţie,
precum
şi
beneficiarilor
construcţiilor şi cuprinde recomandări
specifice privind valorificarea deşeurilor
provenite de la constructii si demolări cu
aport de pământ şi/sau lianţi de stabilizare,
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pentru lucrări de infrastructură a
construcţiilor si producerea de materiale pe
baza cărora să se poată adopta soluţii
tehnice de execuţie la un nivel predictibil de
calitate şi eficienţă.
Cercetări fundamentale,
Faza 4
- Dezvoltarea unor compoziții cementoase cu
experimentale şi industriale
proprietăți
autocompactante,
armate
privind concepţia, tehnologia
dispers cu procent ridicat de fibre sintetice
şi caracteristicile specifice
(polimerice) și optimizarea capacității de
betonului autocompactant cu
microfisurare sub sarcină;
fibre şi potenţial "self-healing"
(SH)
- Realizarea unor studii teoretice și
experimentale,
comparative,
privind
dezvoltarea compozitelor de tip ECC
(Engineered Cementitious Composites) cu
materiale locale;
- Evaluarea capacității de autovindecare
Self-Closing (capacitatea de autosigilare
Self-Sealing-SS a fisurii) la diferite vârste
pentru compozițiile experimentale realizate.
Faza 5
- Evaluarea
compozițiilor
iniţiale
de
materiale cementoase cu procent ridicat de
fibre
polimerice
și
proprietăți
autocompactante,
prin
determinările
experimentale
privind
caracteristicile
fizico-mecanice
esenţiale:
densitate
aparentă în stare întărită, rezistenţă la
întindere din încovoiere, rezistenţa la
compresiune şi aderenţă la stratul suport;
- Evaluarea incipientă a compozițiilor
iniţiale de materiale cementoase cu procent
ridicat de fibre polimerice (Polymeric
Fibres Composites - PFC) și proprietăți
autocompactante, la vârste specifice:
Capacitatea de Autovindecare (SH) –
AutoReparare (Self-Repairing, SR);
- Proiectarea și realizarea compozitelor
cementoase de tip ECC (Engineered
Cementitious Composites) cu materiale
locale şi fibre PVA în scopul verificării
eficienţei utilizării fibrelor hibride de PP ,
PP1 şi PP2, cu rol de armare dispersă a
matricei cementoase pentru optimizarea
compozițiilor inițiale.
Faza 6
- Evaluarea
compozițiilor
compoziții
cementoase
cu
proprietăți
autocompactante, armate dispers cu
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procent ridicat de fibre sintetice (polimerice
- PVA) – PVA-ECC, la vârste specifice, sub
aspectul comportării sub sarcină, respectiv
dezvoltarea reţelei de microfisurare sub
evoluţia încărcării;
- Evaluarea capacității de AutoVindecare SH
(AutoSigilare, SS respectiv AutoReparare,
SR) pentru compozițiile PVA-ECC;
- Evaluarea capacității de AutoVindecare SH
la vârste specifice pentru compozițiile
experimentale PVA-ECC: capacitate de
sigilare,
parțială
sau
completă,
(AutoSigilare, Self-Sealing SS) respectiv
capacitatea de regenerare a performanțelor
fizico-mecanice,
(AutoReparare,
SelfRepairing, SR.)prin analiza microscopică a
rețelei de microfisurare multiplă sub
sarcină;
Faza 7
- Prezentarea sintetică a concluziilor
derivate
din
studiile
teoretice
și
experimentale desfășurate în perioada
2016-2017 privind principiile generale de
proiectare compozițională a betoanelor /
microbetoanelor / mortarelor cu armare
dispersă, caracter autocompactant și
potențial "SELF-HEALING" (SH);
- Propunere ghid cuprinzând linii directoare
privind elaborarea principiilor generale de
proiectare, tehnologii de realizare și
parametri de evaluare a performanțelor
specifice betoanelor / microbetoanelor /
mortarelor cu armare dispersă, caracter
autocompactant și potențial "SELFHEALING" (SH).
Utilizarea nano-tehnologiei şi a Faza 4
- Elaborare studiu preliminar în vederea
resurselor naturale în
stabilirii principiilor de alcătuire a rețetelor
dezvoltarea prin inovare a
unor acoperiri pe bază de liant în dispersie
protecţiei durabile a
apoasă, microsfere ceramice și adaos de caolin,
construcţiilor
caracterizate prin proprietăți anticorozive, de
protecție termică și/sau la foc;
- Concepere rețete de produs;
- Testare preliminară a acestora în laborator;
- Formulare de concluzii și propuneri ce vor sta
la baza pregătirii unei comunicări sub formă de
poster la Conferinţa INCD URBAN-INCERC, în
vederea diseminării rezultatelor parțiale ale
cercetărilor experimentale.

Faza 5
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- Crearea de noi rețete/acoperiri cu proprietăți
termoizolatoare prin îmbinarea tehnologiei
nano și a caolinului, ca resursă naturală;
- Crearea de noi rețete/acoperiri cu rol de
îmbunătățire a comportării materialelor de
construcție la acțiunea focului, prin îmbinarea
tehnologiei nano și a caolinului, ca resursă
naturală.

Faza 6
- Crearea de produse cu potențial inovator,
precum și de sisteme multistrat pe bază de
microsfere ceramice, caolin și alte materiale, cu
rol în protecția anticorozivă a oțelului și în
îmbunătățirea caracteristicilor de izolare
termică a materialelor de construcție;
- Crearea de produse cu potențial inovator,
precum și de sisteme multistrat pe bază de
microsfere ceramice, caolin și alte materiale, cu
rol în îmbunătățirea comportării materialelor
de construcție (oțelului) la acțiunea focului.

14

10 04 05

Cercetări teoretice şi
experimentale privind
evidenţierea influenţei
factorilor de mediu asupra
caracteristicilor mecanice ale
elementelor din lemn si ale
elementelor de armare din oţel
înglobate eficient în structurile
construcţiilor exploatate în
siguranţă

Faza 2 ÷ Faza 6
- Documentarea si optimizarea factorilor de
mediu care afectează armaturile din hotel;
- Studiu al factorilor de mediu care pot
influenţa negativ capacitatea portantă,
deformabilitatea precum şi durabilitatea
elementelor din lemn (masiv sau lamelar) a
elementelor şi structurilor din lemn;
- Realizarea si optimizarea tehnologiei de
sudare a epruvetelor din armatura din
hotel;
- Protocol de încercare a epruvetelor, acesta
constând în:3 zile epruvetele de armătură
din oțel au fost afectate de temperatura
scăzută de -40°C după care vor fi
stabilizate la temperatură ambiantă și apoi
urmate de ciclul de îmbătrânire în etuvă la
cca +100°C;
- Încercările nedistructive şi distructive ale
epruvetelor din armătură din oţel afectate
de temperatura scăzută cât şi temperatură
ridicată (îmbătrânire);
- Interpretarea si compararea rezultatelor
incercarilor pe epruvetelor de armatura din
otel si compararea lor cu literatura de
specialitate;
- Proiectarea şi realizarea unui stand de
încercare in cadrul unei incinte climatizate
pentru temperaturi de -40°C …+40°C;
- Dezvoltare unui sistem de monitorizare, a
unor grinzi din lemn masiv sau lamelat
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Cercetări privind utilizarea
pământului armat şi nearmat
la realizarea unui sistem
structural pentru construcţii
civile tradiţionale din pământ
după principii ecologice şi
sustenabile. Studii teoretice şi
experimentale asupra
amestecurilor de argilă cu
adaosuri folosite pentru
realizarea mortarului şi
elementelor portante

Descrierea activităţii
încleiat, cu senzori, captori de deplasare,
sonde de umiditate, temperatură;
- Realizarea ciclurilor de simulare a
condiţiilor zi – noapte de iarnă/vară cu
simularea curbelor zilnice de temperatură /
umiditate;
- Prelucrarea şi evaluarea măsurătorilor
efectuate în timpul încercărilor de laborator
pe grinzile expuse la cicluri temperatură şi
umiditate de iarnă şi vară;
- Propunerea de completare a standardului
SR EN 1995-1-1:2004 privind încadrarea în
clase de exploatare ținând cont de domeniul
de utilizare al construcţiei;
- Publicate 8 lucrări si 5 studii; lucrarile au
fost sustinute la conferinte internationale
din care 1 lucrare este publicata intr-un
jurnal cu factor si impact.
Faza 2 ÷ Faza 5
- Realizarea unui studiu de documentare,
cumulativ şi integrat al materialelor şi
principiilor de construire tradiţionale
utilizate în construcţiile vernaculare
tradiţionale din România cât și la nivel
mondial (se vor identifica și prezenta
sistemele structurale, materialele și
tehnologiile de realizare a caselor din
pământ, respectiv se vor prezenta materiale
cu rol de armătură, tradiționale naturale și
moderne, provenite din reciclarea maselor
plastice;
- Efectuarea de teste în condiții de laborator
cu profil geotehnic, pe epruvete de mici
dimensiuni, a diferitelor tipuri de compoziţii
care au la bază argila în combinație cu
diverse adaosuri: materiale organice
(materiale de origine vegetala precum paie,
animalice precum lâna de oaie) sau
anorganice (nisip) respectiv armarea cu
fibre sintetice (geosintetice și fibre de
polipropilenă)
în
vederea
stabilirii
caracteristicile fizice şi mecanice;
- Efectuarea de teste în condiții de laborator,
pentru stabilirea unor compoziţii pentru
mortare de tencuială pe bază de argilă cu
adaosuri naturale sau materiale sintetice;
- Efectuarea de teste în condiții de laborator,
pe elemente portante masive (tronsoane de
perete) folosind compoziții testate anterior.
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eco-friendly
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Faza 2
- Pregătirea suprafețelor suport și aplicarea
propriu-zisă a celor trei tipuri de produse
peliculogene inovative ce vor fi studiate în
cadrul programului experimental;
- Simularea atacului antropic asupra
epruvetelor realizate utilizând vopsele tip
spray;
- Efectuarea cercetărilor de laborator asupra
celor trei tipuri de produse peliculogene
aplicate pe suport din PVC, în vederea
determinării rezistenței la uzură prin testul
taber (sr en iso 7784-1:2016);
- Evaluarea aptitudinii de curățare a
epruvetelor supuse simulării atacului
antropic, la 24 de ore și la 30 de zile după
simulare;
- Expunerea unei părți din epruvetele
realizate
în
cadrul
programului
experimental la condiții accelerate de
îmbătrânire, în laborator și în mediul
exterior la acțiunea factorilor climatici
specifici mediului urban.
Faza 3
- Evaluarea vizuală a epruvetelor din lotul de
testare (epruvete mixte ce au utilizat ca
suport atât folii din PVC pentru
cuantificarea aptitudinii de curățare cât și
microbeton pentru a observa comportarea
reală a acestor protecții atunci când sunt
aflate în exploatare) expuse în mediul
natural (in-situ) și a celor supuse
condițiilor de îmbătrânire accelerată de
laborator, după încheierea primei etape de
expunere;
- Evaluarea aptitudinii de curățare după
încheierea primei etape de expunere,
utilizând o metodă controlată de spălare a
suprafețelor care permite cuantificarea
numărului de cicluri de spălare și alta cu
abur sub presiune de 3 bari.
Faza 4
- Monitorizarea produselor peliculogene
inovative, expuse in-situ în standul pentru
îmbătrânire naturală, timp de 3,5 luni;
- Analiza
comportării
produselor
peliculogene expuse in-situ în condiţiile
climatice specifice mediului urban din
punctul de vedere al proprietății ce vizează
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Analiza valorică a costului
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de
actualizare datorită evoluţiei
preţurilor în activitatea de
construcţii

Descrierea activităţii
aptitudinea de curățare a acestora, la
finalul celor 3,5 luni de expunere;
- Analiza suprafețelor finisate cu produse
peliculogene inovative din punct de vedere
colorimetric, pe baza coordonatelor
tricromatice înregistrate înainte și după
realizarea operațiilor de spălare;
- Analiza comparativă privind comportarea
in vitro (expunere în condiții accelerate de
laborator pe o durată de 1500h) și respectiv
in-situ (expunere în condiții climatice
specifice mediului urban pe o durată de 3,5
luni) a produselor peliculogene inovative.
Faza 5
- Elaborarea unui raport sintetic de analiză
privind rezulatele obținute pe parcursul
derulării cercetărilor experimentale;
- Formularea de propuneri în scopul
stabilirii intervalelor de timp optime de
intervenție asupra suprafețelor finisate cu
produse peliculogene de protecție, post
atac.
Faza 6
- Formularea de concluzii la încheierea
programului experimental referitor la
comportarea în condiții ce au simulat
condițiile reale din exploatare a produselor
peliculogene inovative lotul de testare;
- Elaborarea de propuneri de soluții de
finisare a suprafețelor situate la exteriorul
clădirilor cu produse peliculogene inovative
din punctul de vedere al combaterii
acțiunilor antropice.
Faza 4 ÷ Faza 6
- Studierea evoluţiei costului sectorului de
construcţii prin determinarea indicilor
medii de actualizare având la bază o
colecţie de devize reprezentative pentru 19
subgrupe de construcţii aferente clădirilor
şi construcţiilor speciale, devize constituite
în baza proiectelor de execuţie şi a
soluţiilor tehnologice luate în considerare.
Subgrupele de construcţii prezintă drept
corespondenţă o structură la nivel de
capitole principale de cheltuieli în cadrul
devizului pentru lucrările de construcţii
considerate. Periodic, nivelul ponderilor la
nievlul structurii se actualizează ca urmare
a evoluţiei pieţei materialelor de
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construcţii, forţei de muncă aferentă
sectorului şi a diferitelor categorii de
prestaţii (închirieri utilaje, transport auto).
Analizele efectuate în vederea determinării
indicilor pe capitole de cheltuieli sunt cele
aferente pentru resursele utilizate în
activitatea de construcţii (materiale,
manopera, utilaj, transport CF şi auto),
cheltuieli indirecte şi profit. Pentru
categoria materiale de construcţii s-a
urmărit evoluţia preţului loco furnizor
pentru 64 de grupe de materiale principale,
reprezentând în cuantum procentual peste
80% din preţul materialelor necesare
realizării unei investiţii în activitatea de
construcţii.
- În urma analizei evoluţiei costului în cadrul
sectorului de construcţii pentru trimestrul
IV 2016 s-a observat o scădere redusă a
preţului pentru materialele de construcţie
(0,8%) concomitent cu o creştere de 3,0%
privind costurile aferente salariului brut
lunar. Pentru obiectivele de construcţii
analizate s-au constatat evoluţii ale
indicelui de cost în trimestrul IV 2016 cu
valori cuprinse între 0,978 şi 1,008.
Indicele mediu global de creştere pentru
obiectivele de construcţii analizate este de
1,004 rezultat în special datorită creşterii
salariului brut lunar pentru activitatea de
construcţii.
- Pentru trimestrul I şi II 2017 s-a remarcat o
creştere redusă a preţului pentru
materialele de construcţie (1,30% în
trimestrul I şi 0,30% în trimestrul II)
concomitent cu o creştere de 2,60% şi
respectiv 2,30% pentru fiecare trimestru
privind costurile aferente salariului brut
lunar. Pentru obiectivele de construcţii
analizate s-au constatat evoluţii ale
indicelui de cost în trimestrul I şi II cu
valori cuprinse între 0,994 şi 1,010.
Indicele mediu global de creştere pentru
obiectivele de construcţii analizate este de
1,000 pentru trimestrul I şi 1,007 pentru
trimestrul II rezultat în special datorită
creşterii salariului brut lunar pentru
activitatea de construcţii.
- Evoluţia costului sectorului în trimestrul III
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contextul provocărilor
societale
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2017 s-a caracterizat printr-o creştere
redusă a preţului pentru materialele de
construcţie (0,7%) concomitent cu o
creştere de 1,40% privind costurile aferente
salariului brut lunar. Pentru obiectivele de
construcţii analizate s-au constatat evoluţii
ale indicelui de cost în trimestrul III 2017
cu valori cuprinse între 1,001 şi 1,014.
Indicele mediu global de creştere pentru
obiectivele de construcţii analizate este de
1,009 rezultat în special datorită creşterii
salariului brut lunar pentru activitatea de
construcţii.
- În cadrul fiecărei faze a studiului de
elaborare a indicilor de cost s-au efectuat şi
analize asupra cauzelor ce conduc la
modificarea preţurilor în construcţii şi a
cuantumului efectelor acestora.
Faza 3
Identificarea de politici publice, măsuri și
instrumente de intervenție în vederea
prevenirii și combaterii fenomenului așezărilor
informale din România.
- Modelarea tridimensională cu ajutorul
Autodesk Revit Arhitecture și ArcScene de
la ArsGis Desktop 10.1, modele 3D
facilitând o analiză complexă și detaliată a
morfologiei și țesutului specifice așezărilor
informale;
- Metode sociologice de cercetare calitativă
obținute prin observația de teren (tehnică
de investigare aplicată în cadrul așezării
informale din București, str. Brățării, sector
3);
- Produs informatic de tip GIS rezultat din
prelucrarea chestionarului finanțat de către
MDRAP, perioada 2013-2014 privind
identificarea așezărilor informale din
zonele a căror funcțiune exclude locuirea;
- Bază documentară cu fotografii privind
fenomenul
așezărilor
informale
și
principalele tipologii la nivel național;
- Exemple de bune practici în abordarea
procesului de legalizare în state cu tradiție
din vestul, centrul și sud-estul Europei
(Franța, Italia, Serbia, Albania);
- Propuneri de măsuri și politici publice
privind combaterea și reducerea diferitelor
fenomene socio-spațiale asociate mobilității
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rezidențiale.
- Rezultatele preconizate pentru atingerea
obiectivului acestei faze au fost: 1 articol
științific indexat în baze de date științifice
internaționale (ISI/BDI) (stadiu îndeplinire
obiectiv: în curs de elaborare), 1
participare în cadrul unei manifestări
științifice internaționale organizate în
România (obiectiv îndeplinit și depășit,
fiind înregistrate 4 participări), 1
propunere pentru diverse competiții de
proiecte naționale, bazată pe rezultatele
obținute în cadrul Programului Nucleu
(obiectiv îndeplinit).
Faza 4
Evaluarea documentațiilor de urbanism și
amenajarea
teritoriului,
în
contextul
obiectivelor strategice de dezvoltare teritorială
ale României - s-au obținut următoarele
rezultate cu potențial de utilizare de către
actorii locuirii (administrație publică centrală,
administrație publică locală, operatori
economici):
- Analiza cadrului legislativ și instituțional cu
incidență asupra problematicii locuirii în
România;
- Propunerea de planuri de măsuri pentru
eradicarea habitatului insalubru și pentru
prevenirea și combaterea fenomenului
așezărilor informale din România;
- Analize interdisciplinare ale diferitelor
problematici de interes pentru autoritățile
publice locale și centrale în vederea
propunerii autorităților publice centrale
pentru fundamentarea viitoarelor politici
publice;
- Îmbunătățirea condițiilor de locuire a
populației urbane și rurale din România,
prin promovarea unor soluții inteligente,
inovative și sustenabile din punct de vedere
economic, care pot conduce la combaterea
excluziunii sociale, creșterea incluziunii
sociale și la o dezvoltare teritorială
inteligentă, durabilă și incluzivă.
- Rezultatele preconizate pentru atingerea
obiectivului acestei faze au fost: 1
participare în cadrul unei manifestări
științifice internaționale organizate în
România (obiectiv îndeplinit), 1 propunere
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

19

10 07 01

Soluţii integrate privind
specializarea inteligentă în
planificarea teritorială la nivel
naţional

20

10 07 02

Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile în
România

Descrierea activităţii
pentru diverse competiții de proiecte
naționale, bazată pe rezultatele obținute în
cadrul Programului Nucleu (obiectiv în
curs de elaborare).
Faza 3
- Proiectarea și realizarea unei baze de date
spațiale la nivel LAU 2;
- A fost realizat un model inovativ de
evaluare a atractivității rețelei de localități
cu ajutorul metodelor matematico-statistice
și a softului ARCGIS 10.3;
- Rezultatele acestei analize au demonstrat
viabilitatea zonelor urbane funcționale din
România, respectiv a zonelor metropolitane
din jurul marilor orașe.
Faza 4
- A a fost realizată o analiză economică
privind tendințele teritoriale privind
locurile de muncă și tendințele de migrare
către acestea, o reevaluare a domeniilor
studiate și implementarea bazei de date în
sistem deschis WEB;
- A fost asigurată diseminarea conform
planului de realizare stabilit. Proiectul
propus a atins toate obiectivele și
rezultatele scontate.
Faza 2
- Utilizarea sistemelor de informații geografice
corelate cu tehnologiile de aerofotogrametrie și
teledetecție pentru studiul urbanistic al orașelor
din trecut și din prezent, de pe teritoriul
României.

Faza 3
- Prezervarea patrimoniului cultural din
România prin utilizarea tehnologiilor
digitale.
Faza 4
- Tehnologii
moderne
utilizate
pentru
monitorizarea și prezervarea resurselor
naturale și a zonelor naturale protejate de pe
teritoriul României.
- Rezultatele cercetării sunt modul în care
tehnologiile moderne de achiziție de date,
procesare și vizualizare a geo-datelor pot fi
utilizate în domeniul dezvoltării urbane și
teritoriale durabile au fost demonstrate
practic prin utilizarea tehnologiei UAV în
arheologie, pentru obținerea suportului
topografic necesar planurilor urbanistice
generale ale localităților și pentru
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Descrierea activităţii
determinarea
expansiunii
urbane
în
detrimentul zonelor verzi din apropiere.
- A fost identificată o metodologie de digitizare
a unor documente de patrimoniu cultural în
scopul conservării acestora.

2.2.Proiecte contractate:
Cod
obiectiv
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

16
16
16
16
16
16
16

10
10
10
10
10
10
10

3
1
5
7
1
1
3

Nr.
proiecte
finalizate
3
1
5
7
1
1
2

21

20

Nr. proiecte
contractate
01
02
03
04
05
06
07

Total:

Valoare
( lei)

Total (lei)

2016
1.131.200
630.000
1.515.000
1.595.500
89.858
400.000
649.573

2017
1.250.800
340.000
1.583.000
3.056.569
120.000
400.000
1.113.241

2.382.000
970.000
3.098.000
4.652.069
209.858
800.000
1.762.814

5.671.131

7.863.610

13.534.741

2.3 Situaţia centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :
TOTAL
TOTAL
din care : CREDITE
Articole deviz
2016
2017
BUGETARE
ANGAJAMENT
I.
1.
1.1
1.3
a)
b)

2.
2.1
2.2

II.

III.

1.
2.
3.

CHELTUIELI DIRECTE
- total
CHELTUIELI DE
PERSONAL
Cheltuieli salariale
Alte cheltuieli de personal
total din care:
- deplasari in tara
- deplasari in strainatate
CHELTUIELI
MATERIALE SI
SERVICII, total din care:
Materii prime si materiale
Lucrari si servicii executate
de terti, din care :
CHELTUIELI
INDIRECTE. REGIA:
91,3 %
DOTARI
INDEPENDENTE SI
STUDII PENTRU
OBIECTIVE DE
INVESTITII PROPRII:
- Echipamente pentru
cercetare-dezvoltare
- Mobilier si aparatura
birotica
- Calculatoare electronice si
echip.periferice

TOTAL I+II+III

TOTAL
2016-2017

2.587.842,00 3.973.867,64

2.730.891,19

1.242.976,45

6.561.709,64

2.107.969,00 2.890.905,00
1.705.828,00 2.353.181,00

2.209.589,00
1.798.592,00

681.316,00
554.589,00

4.998.874,00
4.059.009,00

78.138,00
22.501,00
55.637,00

100.210,48
57.844,78
42.365,70

83.633,63
44.574,97
39.058,66

16.576,85
13.269,81
3.307,04

178.348,48
80.345,78
98.002,70

413.927,00
193.742,00

982.752,17
302.240,63

437.668,57
177.353,67

545.083,60
124.886,96

1.396.679,17
495.982,63

201.845,00

680.511,54

260.314,90

420.196,64

882.356,54

2.025.082,00 2.977.140,18

2.150.301,42

826.838,76

5.002.222,18

248.133,39

664.468,79

916.069

912.602,18

1.828.671,18
862.402

809.337,84

160.874,19

648.463,65

1.671.739,84

0

9.996,00

9.996,00

0,00

9.996,00

93.268,34
5.671.131 7.863.610,00

77.263,20
5.129.326,00

148.467

16.005,14
241.735,34
2.734.284,00 13.534.741,00
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3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului
Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective
2016

Obiectiv 1 Securitatea şi rezilienţa la seisme şi acţiuni extreme ale fondului construit: concepte şi
soluţii pentru reducerea riscului seismic, proiectarea, monitorizarea, investigarea, consolidarea,
reabilitarea şi întreţinerea structurilor şi componentelor arhitecturale – nestructurale ale
construcţiilor [SSC].
1
Proiectul are drept obiectiv major securitatea şi
10 01 01 Concept integrat de
rezilienţa la seisme şi acţiuni extreme ale
instrumentare şi
fondului construit prin creşterea siguranţei la
monitorizare seismică,
acţiunea seismică bazata pe instrumentarea si
pentru caracterizarea
monitorizarea clădirilor cu funcţiuni esenţiale
securităţii seismice pe baza
si/sau clădiri care prezintă un pericol major
determinării evoluţiei
caracteristicilor dinamice in- pentru siguranţa publică în cazul prăbuşirii sau
avarierii grave. Determinarea, in principal, a
situ ale clădirilor cu
caracteristicilor dinamice in situ ale structurilor
funcţiuni esenţiale şi/sau
reprezintă unul din aspectele cele mai
clădirilor care prezintă un
importante ale “monitorizării sănătăţii
pericol major pentru
structurale”.
siguranţa publică în cazul
prăbuşirii sau avarierii
grave
2
Proiectul işi propune conceperea, proiectarea şi
10 01 02 Dezvoltare experimentală
realizarea unui sistem constructiv pentru
pentru obţinerea de
structuri robuste oţel - beton structurile de rezistenţă în cadre prefabricate.
Sistemul propus este de tip mixt otel-beton şi are
asamblate prin
ca şi caracteristică distinctă faţă de sistemele
precomprimare, rezistente
uzuale, asamblarea elementelor orizontale prin
la solicitări accidentale
post tensionare neaderentă. Sistemul structural
este destinat clădirilor multietajate putând fi
adaptat şi halelor parter cu deschideri şi travei
mari.
3
Prezentul proiect de cercetare fundamentală îşi
10 01 03 Investigaţii teoretice şi
propune abordarea problematicii privind
experimentale în regim
răspunsul structurilor autoadaptabile la mişcări
dinamic – seismic de
seismice, structuri prevăzute cu legături special
acţionare, privind
structurile de construcţii cu proiectate pentru a ieşi din lucru, protejând
integritatea clădirii în ansamblu.
proprietăţi autoadaptabile
la vibraţii
Obiectivul 2: Securitatea la foc a fondului construit: concepte, materiale şi soluţii noi, inclusiv
interacţiunea incendiu – structură, incendiu – ansamblu construit [SFC].
4
Programul de cercetare îşi propune realizarea
10 02 01 Cercetări teoretice şi
unei sinteze privind materialele şi tehnologiile
experimentale privind
utilizate pentru realizarea faţadelor, studiu
metodologiile de evaluare a
privind răspunsul la acţiunea focului a
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării elementelor de construcţie în vederea pentru
unor soluţii sustenabile apte propunerea unei metodologii de testare,
pentru creşterea gradului de stabilirea parametrilor măsuraţi în vederea
evaluării răspunsului materialelor ca
securitate la incendiu în
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective

interacţiune incendiu - spaţiu construit,
efectuarea unor încarcerări experimentale
pentru evaluarea răspunsului la acţiunea de
propagare focului şi stabilirea unor criterii de
performanţă, implementarea unei metodologii de
testare şi de evaluare a performanţelor la
acţiunea focului pentru elementele de
construcţie, realizarea unor modele numerice
pentru evaluarea comparativă cu rezultatele
experimentale, la scară naturală, privind
dezvoltarea incendiilor şi validarea numerică a
incendiilor la scară naturală.
Obiectiv 3 Securitatea şi eficienţa energetică a fondului construit în contextul schimbărilor
climatice: performanţa energetica a clădirilor; surse noi, neconvenţionale şi regenerabile de
energie; reabilitarea termica şi hidrofugă a clădirilor; fizica construcţiilor şi instalaţii pentru
construcţii [SEE].
5
În cadrul proiectului se vor realiza studii şi
10 03 01 Clădiri şi spaţii urbane
cercetări pentru definirea printr-un studiu
concepute şi amenajate
documentar a stadiului actual al cadrului
modern şi inovativ astfel
legislativ, pe plan naţional şi internaţional, şi
încât să se asigure sănătate
principiile de bază acustice şi psihoacustice,
şi confort acustic pentru
folosite pentru realizarea judicioasă din punct de
populaţie
vedere acustic a clădirilor şi spaţiilor urbane, în
care populaţia desfăşoară diferite tipuri de
activităţi, analize privind efectele psihoacustice
produse de diferite surse de zgomot asupra
sănătăţii oamenilor, definirea caracteristicilor
acustice specifice ale unor tipuri moderne de
materiale, produse şi elemente de construcţii
folosite în clădiri civile şi spaţii urbane, în care
populaţia desfăşoară diferite activităţi specifice
(de locuire şi profesionale), prin efectuarea de
analize şi cercetări experimentale (in situ si in
laborator), definirea modului de percepere
psihoacustică, de catre populaţie, a zgomotului în
clădiri civile, în corelare cu caracteristici
acustice ale elementelor de construcţii, definirea,
din punct de vedere multicriterial şi grafic, a
caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri de
zgomot) ale unor tipuri de activităţi umane,
specifice (de locuire şi profesionale), desfăşurate
în clădiri civile cu diferite destinaţii), prin
realizarea de cercetări experimentale (in situ si in
laborator, definirea modului de concepere şi
amenajare din punct de vedere acustic, cu
produse moderne de construcţii, a clădirilor de
locuit (locuinţe, hoteluri) din zone urbane, pentru
asigurarea sănătăţii populaţiei utilizatoare care
desfăşoară activităţi de locuire şi profesionale
mediul construit
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

6

10 03 02

Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

7

10 03 03

Materiale naturale din
resurse regenerabile /
reciclabile, pentru
construcţii Nearly Zero
Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor
2020

Obiective
specifice şi definirea modului de concepere şi
amenajare din punct de vedere acustic, prin
metode şi pe principii optime, a spaţiilor urbane,
astfel încât să se asigure sănătatea şi confortul
acustic al populaţiei care desfăşoară activităţi
urbane specifice.
Proiectul îşi propune efectuarea de activităţi de
cercetare fundamentală şi aplicativă destinate
pregătirii pentru standardele de clădiri cu
consum de energie aproape egal cu zero (nZEB),
prin dezvoltarea şi adecvarea tehnologiilor de
construcţii şi instalaţii la cerinţele de realizare a
clădirilor din categoria nZEB. Scopul urmărit
este formarea pieţei interne şi creşterea nivelului
actual al tehnologiilor utilizate, înainte ca
cerinţele Directivei 2010/31/UE să devină
obligatorii şi să producă un blocaj al industriei
autohtone de construcţii, cauzat de incapacitatea
de a realiza clădiri la nivelul impus prin această
directivă. Proiectul de cercetare urmăreşte
soluţionarea acestei probleme prin actiunea
concomitentă, concertată, pe mai multe planuri.
Structurat pe activitati modulare multi etape,
proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea unor
materiale eficiente energetic pe baza de materii
prime naturale (paie, deseuri vegetale, deseuri din
lemn, deseuri vegetale fibrolemnoase, stuf, trestie,
in, canepa, lana etc) pentru a fi utilizate in
procesele de construire sau reabilitare a cladirilor,
in scopul reducerii consumului de energie, a
imbunatatirii conditiilor de confort interior si
implicit de reducere a emisiilor de carbon. Se
vizeaza folosirea materiilor prime naturale ca
materiale termoizolatoare sau ca armatura
dispersa intr-o matrice pe baza de liant hidraulic
ecologic si durabil, cum este varul natural stins sau
liant nehidraulic, natural, cum este argila.
Lucrarea implica dezvoltarea si cercetarea
experimentala pentru verificarea constantei
performantei produselor din materii prime
naturale, prin studierea unor retete diferite de
compozite, in scopul optimizarii acestora din punct
de vedere higrotermic si mecanic, in functie de
domeniile de utilizare.
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective

În cadrul proiectului se va urmări catalogarea
echipamentelor din instalaţiile termice (încălzire/
răcire), sanitare, electrice, de ventilare şi
condiţionare a aerului, disponibile în prezent (cu
accent pe cele din România şi Uniunea
Europeană), relevante pentru utilizare la
realizarea instalaţiilor din clădirile cu consum de
energie aproape egal cu zero, cu identificarea
caracteristicilor de performanţă esenţiale ale
acestora şi a influenţei lor asupra eficienţei
instalaţiei, se va crea o bază de date cu acestea şi
se va implementa un site internet specializat
(platformă) pentru accesarea on-line a bazei da
date de către toţi factorii interesaţi.
9
Proiectul îşi propune realizarea de studii pentru
10 03 05 Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii. determinarea sistemelor structurale ale
acoperişurilor subsolurilor şi elementelor de
Sisteme structurale ale
construcţii, tehnici şi criterii de evaluare în
acoperişurilor, subsolurilor
urma exploatării sistemelor structurale ale
şi altor elemente de
elementelor de construcţii, investigarea
construcţii. Impactul
proprietăţilor tehnico-funcţionale a sistemelor
acestora asupra mediului structurale hidroizolante pentru acoperişuri,
aplicaţii pentru viitor
subsoluri sau alte elemente, cercetări privind
utilizarea de produse de ultimă tehnologie,
stimularea modernizării tehnologiilor de punere
în operă prin aplicarea unor concepţii şi soluţii
inovative de design, raportat la contextul
ecologic, studiu privind aplicarea produselor şi
procedeelor hidroizolante în contextul politicii
ştiinţei materialelor în domeniul construcţiilor,
convergenţa etructurală şi funcţională a
materialelor şi sistelelor hidroizolante, ca
rezultat al adaptării la condiţiile de mediu şi
optimizarea metodelor de încercare şi stabilirea
conceptelor de alcătuire în domeniul
acoperişurilor, subsolurilor şi altor elemente de
construcţie.
Obiectiv 4 Securitatea construcţiilor la acţiuni agresive din mediul natural şi antropic, protecţia
mediului natural şi a resurselor de materii prime: materiale avansate şi ecologice, produse şi
tehnologii de execuţie pentru protecţia şi modernizarea construcţiilor, recuperarea şi reciclarea
materialelor de construcţii sau a altor materiale în procesul de construcţie [SCA].
10 10 04 01 Dezvoltarea şi utilizarea
Proiectul isi propune studierea materialelor
inovative agrementate la nivel national si
materialelor inovative şi
european, precum si evidentierea avantajelor
sustenabile, în perspectiva
utilizarii materialelor avansate si ecologice la
asigurării exigenţelor de
construcţiile din România, in condiţiile atingerii
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI obiectivelor stabilite prin Strategia de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020. Se
va pune accent pe capacitatea acestor materiale
8

10 03 04

Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu
consum de energie aproape
egal cu zero
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

11

10 04 02

12

10 04 03

13

10 04 04

Obiective

de a răspunde exigentelor de securitate a
construcţiilor la acţiuni din mediul natural si
antropic, impuse de specificul zonelor de
utilizare, in condiţiile schimbărilor climatice,
precum si a specificului seismic al
amplasamentelor din România.
In contextul strategiilor actuale adoptate la nivel
Concepte inovative de
mondial privind implementarea practicilor de
optimizare a procesului de
dezvoltare durabila, prin cresterea eficientei
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în utilizarii resurselor naturale si gestionarea corecta
a deseurilor generate din demolarea constructiilor,
lucrări de infrastructură şi
reparatii si reabilitari de drumuri, proiectul isi
perspective de gestionare
propune reutilizarea si valorificarea acestora prin
durabilă armonizate cu
proiectarea de noi materiale utilizand ecostrategiile europene
tehnologii specifice lucrarilor pentru consolidarea
terenurilor de fundare, lucrarilor de terasamente
pentru drumuri si platformelor industriale,
lucrarilor de imbunatatire a infrastructurii cailor
ferate. Optimizarea si dezvoltarea de concepte
inovative destinate cresterii capacitatii de
valorificare materiala a fluxului de deseuri
provenite din constructii si demolari si obtinerea de
produse ecologice sustenabile constituie indicatori
cheie ai proiectului. Abordarea sistematica si
flexibila a practicilor inter-sectoriale privind
eficientizarea utilizarii deseurilor din sectorul
constructii, corelata cu includerea de solutii si
criterii eco-durabile, care sa permita obtinerea
unor materiale noi, sa indeplineasca criteriile de
performanta tehnice si de mediu pe durata ciclului
de viata, confera proiectului un caracter de
interdisciplinaritate cu oportunitati de aplicare
practica.
Proiectul presupune studierea unui nou tip de
Cercetări fundamentale,
experimentale şi industriale material de construcţii avansat şi ecologic:
betonul autocompactant cu fibre, cu adaosuri
privind concepţia,
tehnologia şi caracteristicile provenite din materiale locale, reciclate, care să
însumeze atât avantajele punerii în operă al
specifice betonului
betonului autocompactant (prin absenţa
autocompactant cu fibre şi
potenţial "self-healing" (SH) vibrării), cât şi proprietăţile mecanice şi implicit
de durabilitate, îmbunătăţite ale betoanelor
armate dispers cu fibre, cu evaluarea
caracterului de autovindecare „Self-Healing” a
compoziţiilor.
În prezentul proiect ţintele propuse fiind pe trei
Utilizarea nano-tehnologiei
noi direcţii distincte: crearea de sisteme
şi a resurselor naturale în
multistrat rezistente la solicitări climatice severe,
dezvoltarea prin inovare a
pornind de la noul tip de produs pe bază de liant
protecţiei durabile a
acrilic în dispersie apoasă, cu microsfere
construcţiilor
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

14

10 04 05

15

10 04 06

Cercetări teoretice şi
experimentale privind
evidenţierea influenţei
factorilor de mediu asupra
caracteristicilor mecanice
ale elementelor din lemn si
ale elementelor de armare
din oţel înglobate eficient în
structurile construcţiilor
exploatate în siguranţă
Cercetări privind utilizarea
pământului armat şi
nearmat la realizarea unui
sistem structural pentru
construcţii civile tradiţionale
din pământ după principii
ecologice şi sustenabile.
Studii teoretice şi
experimentale asupra
amestecurilor de argilă cu
adaosuri folosite pentru
realizarea mortarului şi
elementelor portante

Obiective
ceramice şi de silicon, cu adaos de caolin, şi
determinarea durabilităţii lor la acest tip de
solicitări de larg interes în prezent, stabilirea de
sisteme pe bază de microsfere ceramice şi caolin
cu proprietăţi anticorozive, de protecţie termică
şi/sau la foc şi studiul proprietăţilor sistemelor
respective aplicate pe diferite materiale de
construcţii şi studiul proprietăţilor de protecţie
termică şi/sau la foc a unor acoperiri anticorozive
multistrat noi având în alcătuirea lor liant în
dispersie apoasă cu microsfere ceramice, adaos
de caolin şi alte materiale.
Programul de cercetare îşi propune să dezvolte
studii de documentare şi fundamentare, prin
încercări experimentale, pentru evidenţierea
influenţei factorilor importanţi de mediu în
comportarea elementelor înglobate în
construcţii.

Programul de cercetare îşi propune realizarea
unui studiu de documentare, cumulativ şi
integrat al materialelor şi principiilor de
construire tradiţionale utilizate în construcţiile
vernaculare tradiţionale din România cât şi la
nivel mondial (se vor identifica şi prezenta
sistemele structurale, materialele şi tehnologiile
de realizare a caselor din pământ, respectiv se
vor prezenta materiale cu rol de armătură,
tradiţionale naturale şi moderne, provenite din
reciclarea maselor plastice, efectuarea de teste
în condiţii de laborator cu profil geotehnic, pe
epruvete de mici dimensiuni, a diferitelor tipuri
de compoziţii care au la bază argila în
combinaţie cu diverse adaosuri: materiale
organice (fibre celulozice sau din lemn,
materiale de origine vegetala precum paie,
cânepa sau animalice precum lâna de
oaie/capra) sau anorganice (agregate naturale,
piatra, var) respectiv armarea cu fibre sintetice
(geosintetice provenite din reciclarea
materialelor plastice) sau plase din fibre
naturale, în vederea stabilirii caracteristicile
fizice (densitate, compactitate, porozitate,
absorbţie de apă, conductivitate termică) şi
mecanice (rezistenţe la compresiune, tracţiune,
încovoiere şi îngheţ-dezgheţ), efectuarea de teste
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în condiţii de laborator, pentru stabilirea unor
compoziţii pentru mortare de tencuială pe bază
de argilă cu adaosuri naturale sau materiale
reciclate, efectuarea de teste în condiţii de
laborator, pe elemente portante masive (grinzi,
tronsoane de perete) folosind compoziţii testate
anterior.
16 10 04 07 Combaterea acţiunilor
Prezentul proiect de cercetare îşi propune să îşi
antropice asupra finisajelor aducă contribuţia la realizarea obiectivului
construcţiilor prin utilizarea privind securitatea construcţiilor la acţiuni
agresive din mediul antropic, având următoarele
materialelor inovative, de
ţinte: crearea cadrului tehnic pentru reabilitarea
tip eco-friendly
mediului construit utilizând finisaje inovative ce
se încadrează în conceptul eco-friendly,
focalizarea asupra caracterizării acestor
produse din punctul de vedere al fenomenului de
combatere a acţiunilor antropice, luându-se în
considerare aspectele legate de protejarea
mediului înconjurător şi soluţii inovative de
combatere a acţiunilor antropice asupra
finisajelor construcţiilor.
Obiectiv 5
Managementul integrat în construcţii şi economia construcţiilor, indicatori de
dezvoltare a sectorului şi a specificului mediilor construite existente şi prognozate în cadrul
dezvoltării durabile [MCE].
În urma elaborării studiului se vor obţine
17 10 05 01 Analiza valorică a costului
următoarele rezultate structurare pe capitole
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de astfel: indici medii orientativi pe capitole de
actualizare datorită evoluţiei cheltuieli, indici medii orientativi pe grupe de
clădiri şi construcţii şi indicele mediu global
preţurilor în activitatea de
pentru clădiri şi construcţii speciale. Studiul va
construcţii
analiza următorii indicatori privind evoluţia
sectorului de construcţii: indici medii orientativi
de creştere a preţului materialelor pe grupe
principale, la sfârşitul unui trimestru comparativ
cu începutul acestuia şi indici medii orientativi
de creştere a preţului materialelor pe subgrupe
de clădiri şi construcţii speciale, la sfârşitul
trimestrului comparativ cu începutul acestuia.
Indicii menţionaţi fac referire la cheltuielile cu
materiale, având la bază preţul mediu al
materialelor procurat de la cel puţin trei
producători reprezentativi la nivel naţional.
Obiectiv 6 Abordări interdisciplinare privind provocările societale precum modificările actuale
de mediu, eficienţa utilizării resurselor, locuirea şi schimbările socio-demografice [IPS]
18 10 06 01 Locuirea în România –
Analiza şi evaluarea situaţiei actuale a
analiza şi evaluarea situaţiei diferitelor problematici privind locuirea în
România, de interes major pentru dezvoltarea
actuale în contextul
teritorială echilibrată, durabilă şi incluzivă, are
provocărilor societale
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ca principal obiectiv să ofere soluţii inteligente
pentru consolidarea direcţiilor strategice în
domeniul de analiză printr-o serie de studii cu
caracter multi-, inter- şi trans-disciplinar, în
contextul actualelor provocări societale.
Abordarea unor aspectele nestudiate până în
prezent şi de importanţă strategică pentru ţara
noastra, cum ar fi: efectele mobilităţii
rezidenţiale asupra stocului de locuinţe şi
implicit asupra locuirii urbane sau rurale, rolul
documentaţiilor de urbanism în dezvoltarea
inteligentă durabilă şi incluzivă, prezentă şi
viitoare, a diferitelor categorii de teritorii cu
puternice disparităţi intra- şi inter-regionale,
asupra unui plan de măsuri şi intervenţii privind
prevenirea şi combaterea fenomenului aşezărilor
informale în România sau analiza integrată a
problematicii locuinţei de necesitate în ţara
noastră în contextul actual european, constituie
principalele ţinte ştiinţifice ale cercetării în sine.
Proiectul îşi propune prin diseminarea
rezultatelor estimate să vină în sprijinul tuturor
actorilor publici şi privaţi ai locuirii în demersul
comun de îmbunătăţire a calităţii locuirii/vieţii
şi să participe la elaborarea unor studii
integrate, cu caracter inovativ care să contribuie
la fundamentarea viitoarelor reglementări şi
instrumente de intervenţie.
Obiectiv 7 Soluţii inteligente pentru consolidarea direcţiilor strategice în domeniul dezvoltării
urbane şi teritoriale durabile şi locuirii [CDS].
19 10 07 01 Soluţii integrate privind
Obiectivul general al proiectului: Soluţii
inteligente pentru consolidarea direcţiilor
specializarea inteligentă în
strategice în domeniul dezvoltării teritoriale
planificarea teritorială la
durabile. Ţintele acestui proiect sunt
nivel naţional
identificarea principalelor modele matematice şi
soluţii din domeniul I.T. utilizate la nivel global,
european şi naţional cu efect în modelarea
scenariilor de dezvoltare teritorială, instrument
informatic de analiză şi prognoză în domeniul
planificării teritoriale, instrument pentru
promovarea regiunilor pe baza economiilor
locale competitive, model matematic de analiză
a atractivităţii reţelei de localităţi şi evaluarea
impactului pe care îl au factorii competitivi şi
specializarea inteligentă la nivel teritorial,
soluţii integrate bazate pe TIC, create în
sprijinul autorităţilor publice şi factorilor
interesaţi, diseminarea rezultatelor prin articole
ştiinţifice şi prezentări în conferinţe şi
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20

10 07 02

Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane
şi teritoriale durabile în
România

21

10 07 03

Factori socio - urbanistici
determinanţi pentru
realizarea unei dezvoltări
teritoriale durabile

participarea la saloane de inventică. Rezultatele
proiectului vor constitui iniţiative în elaborarea
unor propuneri de proiecte internaţionale cu
impact asupra dezvoltării teritoriale integrate.
Proiectul urmăreşte identificarea impactului
utilizării tehnologiilor moderne de obţinere a
informaţiilor geografice (achiziţie şi prelucrare
de date) asupra activităţilor de urbanism şi
planificare spaţială în România. Acest obiectiv
se va realiza prin intermediul a 4 studii, 2
metodologii, a unei metode, a unui model şi a
unui compendiu care vor fi rezultatele a 4 etape
de cercetare.
Proiectul îşi propune determinarea pe baza
metodelor statistice, prin utilizarea unui soft de
analiza statistică avansată, a unui indice de
dezvoltare durabilă a localităţii şi determinarea
principalilor factori cu influenţă directă şi
semnificativă asupra acestuia. Demersul
ştiinţific va începe prin construirea unui model
teoretic care va fi validat prin metode statistice
(analiza factorială/ analiza componentelor
principale) şi calculul acestui indice pe o zona
pilot (localităţile din 2 sau 3 judeţe). Ulterior,
prin analiză de regresie multiplă vor fi
determinaţi acei factori care se dovedesc a avea
o contribuţie semnificativă în procesul
dezvoltării durabile, cu scopul de a susţine
autorităţile în demersul de prioritizare a
intervenţiilor şi măsurilor socio – urbanistice
pentru atingerea unui nivel dezirabil de
dezvoltare.

2017
Obiectiv 1 Securitatea şi rezilienţa la seisme şi acţiuni extreme ale fondului construit: concepte şi
soluţii pentru reducerea riscului seismic, proiectarea, monitorizarea, investigarea, consolidarea,
reabilitarea şi întreţinerea structurilor şi componentelor arhitecturale – nestructurale ale
construcţiilor [SSC].
1
Proiectul are drept obiectiv major securitatea şi
10 01 01 Concept integrat de
rezilienţa la seisme şi acţiuni extreme ale
instrumentare şi
fondului construit prin creşterea siguranţei la
monitorizare seismică,
acţiunea seismică bazata pe instrumentarea si
pentru caracterizarea
monitorizarea clădirilor cu funcţiuni esenţiale
securităţii seismice pe baza
si/sau clădiri care prezintă un pericol major
determinării evoluţiei
caracteristicilor dinamice in- pentru siguranţa publică în cazul prăbuşirii sau
avarierii grave. Determinarea, in principal, a
situ ale clădirilor cu
caracteristicilor dinamice in situ ale structurilor
funcţiuni esenţiale şi/sau
reprezintă unul din aspectele cele mai
clădirilor care prezintă un
importante
ale
“monitorizării
sănătăţii
pericol major pentru
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grave

Obiective
structurale”.
Obiectivele celor trei faze coincid cu obiectivul
proiectului si anume „Creşterea siguranţei la
acţiunea seismică prin instrumentarea și
monitorizarea clădirilor de interes şi utilitate
publică.”
Rezultatele estimate in cadrul celor trei faze au
fost după cum urmează:
- Au fost identificate clădiri in vederea
instrumentării seismice pe baza criteriilor de
selectare si echipare a clădirilor de utilitate
publică prezentate in faza precedentă; pentru
aplicarea criteriilor de selectare a clădirilor
propuse spre a fi instrumentate/monitorizate
seismic s-a ținut cont si de posibilitatea obținerii
acordului de la instituțiile deținătoare,
proprietarii acestora.
- Stabilirea si elaborarea acordului de
instrumentare a unor clădiri publice având in
vedere reglementările tehnice, precum si
prevederile legislative in vigoare;
- Instrumentarea seismică temporară a unor
clădiri
publice
in
vederea
stabilirii
caracteristicilor dinamice ale acestora, care vor
servi ca date de baza in analiza stării de
avariere după un viitor cutremur puternic;
- Elaborarea unei fişe de urmărire a comportării
în timp a clădirii (de anexat la Cartea
constructiei);
- identificarea şi instrumentarea seismică a unor
clădiri de interes public;
- Corelarea valorilor caracteristicilor dinamice
structurale determinate in situ şi teoretic;
- Aplicații în cadrul sistemului de transmitere date
on-line; prelucrare date;
- Transferul de cunoștințe obținute in cadrul fazei
către autorități si utilizatori prin diseminarea
rezultatelor
in
cadrul
unor
conferințe
naționale/internaționale.
- Definirea
conceptului
integrat
privind
instrumentarea seismica, corelata cu functionarea
si dotarea retelei seismice pentru constructii din
cadrul INCD URBAN-INCERC si cu sistemul de
transmitere in timp real a datelor, inregistrate de
statiile seismice amplasate in teritoriu, la serverul
central al institutului;
- Sinteza celor patru faze, respectiv prezentarea
algoritmului ce sta la baza conceptului integrat
privind instrumentarea seismica si determinarea
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caracteristicilor dinamice ale clădirilor de utilitate
publica.
- Prelucrarea datelor obtinute la o serie de
cutremure recente si determinare ordin de marime
acceleratii;
- Propunerea unui program extins de determinări
instrumentale la sediile institutiilor prefectilor;
sediile inspectoratelor pentru situatii de urgenta
judetene;
cladiri
apartinand
unor
universitati/licee/scoli; hoteluri; cladiri inalte ce
se incadreaza in cerinta privind instrumentarea
seismica conform anexei A4 a codului de
proiectare seismica P100-1:2013;
- Transmiterea unor rapoarte sintetice catre
autoritatile
si
administratiile
cladirilor
instrumentate in cadrul proiectului.
Având in vedere rezultatele obținute, se
apreciază ca cele trei faze ale proiectului de
cercetare au permis atingerea obiectivelor
propuse si a fost posibila atingerea obiectivului
stabilit al proiectului privind creşterea
siguranţei
la
acţiunea
seismică
prin
instrumentarea și monitorizarea clădirilor de
interes şi utilitate publică.

2

10 01 02

Dezvoltare experimentală
pentru obţinerea de
structuri robuste oţel - beton
asamblate prin
precomprimare, rezistente
la solicitări accidentale

Proiectul işi propune conceperea, proiectarea şi
realizarea unui sistem constructiv pentru
structurile de rezistenţă în cadre prefabricate.
Sistemul propus este de tip mixt otel-beton şi are
ca şi caracteristică distinctă faţă de sistemele
uzuale, asamblarea elementelor orizontale prin
post tensionare neaderentă. Sistemul structural
este destinat clădirilor multietajate putând fi
adaptat şi halelor parter cu deschideri şi travei
mari.
Faza 4. Studiul comportării modelelor
experimentale la solicitări accidentale. Criterii
și niveluri de performanță
Obiectivele principale ale fazei:
- perfecționarea modelului experimental;
- realizarea schemei statice de rezemare și
încărcare a specimenului astfel încât starea de
tensiuni, deformații și deplasări să fie cât mai
afină celei din structura reală în timpul unei
solicitări seismice;
- efectuarea testului la solicitări de tip seismic,
ciclic alternante până la deplasări relative de
nivel de 0,035;
- achiziția datelor privind modul de comportare
62

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10

Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective
sub încărcări a modelului experimental.
Rezultatele preconizate sunt reprezentate de
datele obținute în urma testului modelului
experimental,
urmând
ca
analizarea,
prelucrarea și interpretarea acestora să se
efectueze în următoarea fază a prezentei
dezvoltări experimentale. În vederea atingerii
obiectivelor stabilite s-au efectuat următoarele
activități:
- Actualizarea modelului experimental
- Detalierea modelului experimental
Determinarea
forței
și
efectuarea
pretensionării
- Efectuarea încercării
o Realizarea practică a schemei statice
propuse
o Echiparea modelului experimental
o Testarea propriu-zisă Pentru cazul în speță
se consideră ca relevantă, inclusiv din punct de
vedere al proiectării structurale bazate pe
încercări experimentale, procedura cunoscută
sub denumirea de „Deplasare impusă - Forţă
rezultată”
o Evidențierea modului de comportare a
modelului experimental
- Propunerea unor criterii de apreciere a
comportării modelului experimental, valabile
pentru structurile proiectate pe baza încercărilor
experimentale.
Obiectivele propuse ale fazei au fost integral
îndeplinite.
Faza 5. Studii teoretice pentru stabilirea unor
relații de calcul specifice bazate pe analizarea
comportării modelului structural la acțiuni
accidentale
Obiectivele principale ale fazei sunt:
- prelucrarea
şi
interpretarea
datelor
experimentale achiziţionate la încercarea
statică sub solicitări accidentale de tip
seismic a modelului experimental;
- analiza şi sinteza rezultatelor obţinute;
- propunerea unor relații de calcul specifice
structurilor
mixte
asamblate
prin
precomprimare neaderentă, bazate pe
rezultatele experimentale.
Rezultatele preconizate sunt reprezentate de
datele obținute în urma testului modelului
experimental,
urmând
ca
analizarea,
prelucrarea și interpretarea acestora să se
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efectueze în următoarea fază a prezentei
dezvoltări experimentale. În vederea atingerii
obiectivelor stabilite s-au efectuat următoarele
activități:
- prelucrarea datelor experimentale;
- analizarea acestora și trasarea graficelor
relevante pentru exprimarea modului de
comportare a modelului experimental la
solicitări ciclic alternante de tip seismic;
- calculul energiei disipate de modelul de nod
oțel beton asamblat prin precomprimare la
încercare;
- analizarea mecanismului și a modului de
cedare;
- modelarea teoretică a comportării modelului
oțel-beton la sarcini accidentale;
- propunerea unor relații de calcul specifice
pentru structurile în cadre robuste, alcătuite
din oțel și beton armat prefabricat,
asamblate prin precomnprimare neaderentă.
Obiectivele propuse ale fazei au fost integral
îndeplinite.
Faza 6. Analize numerice parametrice pentru
validarea relațiilor de proiectare. Cercetare
fundamentală.
Obiectivele principale ale fazei sunt:
- efectuarea de analize numerice asupra
structurii de referință, a structurii deduse la
scară și a modelului experimental, utilizând
modele de calcul cu diverși parametrii
- analiza şi sinteza rezultatelor obţinute;
- verificarea concordanței dintre relațiile de
calcul specifice propuse în faza anterioară
cu rezultatele experimentale.
- stabilirea necesităților de aprofundare a
domeniului
În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru
această fază s-au efectuat următoarele activități:
- modelarea structurii de referință, pentru
calculul numeric;
- modelarea pentru calculul numeric a
structurii reduse la scara 1:2;
- modelarea subansamblului experimental
pentru calculul numeric și analitic;
- efectuarea de analize numerice parametrice
în cele 3 variante sus-menționate;
- analizarea rezultatelor obținute;
- calculul valorilor de control utilizând
relațiile de calcul specifice pentru structurile
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în cadre robuste, alcătuite din oțel și beton
armat
prefabricat,
asamblate
prin
precomprimare neaderentă, propuse în faza
anterioară;
verificarea rezultatelor obținute prin
calcul cu cele experimentale
propunerea unor direcții de aprofundare
a domeniului.
Obiectivele propuse ale fazei au fost integral
îndeplinite.
Faza 7. Cercetare industrială pentru realizarea
și punerea în operă a structuriilor mixte
asamblate prin precomprimare. Caiet de sarcini.
Obiectivele principale ale fazei:
- studiu tehnologic privind realizarea
industrială a soluţiei constructive inovative
studiate, structură mixtă oţel-beton
asamblată prin precomprimare;
- intocmirea unui caiet de sarcini specific
structurii inovative propuse şi testate
experimental.
- În vederea atingerii obiectivelor stabilite
pentru această fază s-au efectuat
următoarele activități:
- studiu tehnologic privind realizarea
industrială a soluţiei constructive inovative
studiate, structură mixtă oţel-beton
asamblată prin precomprimare;
- intocmirea unui caiet de sarcini specific
structurii inovative propuse şi testate
experimental.
- propunerea unor direcții de aprofundare a
domeniului.
Obiectivele propuse ale fazei au fost integral
îndeplinite.

3

10 01 03

Investigaţii teoretice şi
experimentale în regim
dinamic – seismic de
acţionare, privind
structurile de construcţii cu
proprietăţi autoadaptabile
la vibraţii

Proiectul si-a propus abordarea problematicii
privind răspunsul structurilor autoadaptabile la
mişcări seismice, structuri prevăzute cu legături
special proiectate pentru a ieşi din lucru,
protejând integritatea clădirii în ansamblu.
Stadiul de atingere a obiectivelor programului
constă în: Analiza unor sisteme dinamice
adaptabile de protecţie antiseismică (SAPAS),
tipuri şi particularităţile comportării acestora la
acţiuni seismice cu caracteristici diferite.
Analiza siguranţei sistemelor adaptabile de
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protecţie antiseismică cu elemente care ies din
lucru. Studiul sistemelor adaptive combinate de
protecţie antiseismică cu legături care ies din
lucru şi cu opritoare – limitatoare ale
deplasărilor.
Optimizarea
parametrilor
clădirilor înalte cu pereţi cuplaţi, prin utilizarea
legăturilor care ies din lucru. Concluzii ale
studiilor de evaluare. În acest stadiu, se
consideră că obiectivele programului au fost
atinse în totalitate.
Obiectivul 2: Securitatea la foc a fondului construit: concepte, materiale şi soluţii noi, inclusiv
interacţiunea incendiu – structură, incendiu – ansamblu construit [SFC].
4
Obiectivul general propus în cadrul proiectului
10 02 01 Cercetări teoretice şi
de cercetare este următorul: Securitatea la foc a
experimentale privind
fondului construit: concepte, materiale şi soluţii
metodologiile de evaluare a
noi, inclusiv interacţiunea incendiu-mediu
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării construit. Au fost îndeplinite obiectivele propuse
unor soluţii sustenabile apte ale proiectului, după cum urmează:
pentru creşterea gradului de În faza a 3-a a proiectului au fost atinse
obiectivele propuse, după cum urmează:
securitate la incendiu în
- s-a elaborat un studiu privind stabilirea
mediul construit
modelelor numerice de calcul pentru
evaluarea rezultatelor ca urmare a testului
de dezvoltare a incendiului efectuat la scară
naturală;
- s-a evaluat dezvoltarea incendiului pe faţadă
la scară naturală şi s-au validat rezultatele
obţinute cu ajutorul softului specializat de
simulare a incendiilor Pyrosim;
- cu ajutorul simulărilor matematice pe
calculator, s-a validat şi stabilit sarcina
termică optimă a unui scenariu de expunere
la foc.
În faza a 4-a a proiectului au fost atinse
obiectivele propuse, după cum urmează:
- s-au stabilit criteriile şi nivelurile de
performanţă pentru sistemele de placări
exterioare, utilizate pentru construcţii;
- s-a elaborat o metodologie de testare şi
evaluare a performanţelor la acţiunea
focului pentru elementele de placări
exterioare de tip ETICS.
Obiectiv 3 Securitatea şi eficienţa energetică a fondului construit în contextul schimbărilor climatice:
performanţa energetica a clădirilor; surse noi, neconvenţionale şi regenerabile de energie; reabilitarea
termica şi hidrofugă a clădirilor; fizica construcţiilor şi instalaţii pentru construcţii [SEE].

5

10 03 01

Clădiri şi spaţii urbane
concepute şi amenajate
modern şi inovativ astfel
încât să se asigure sănătate

În cadrul proiectului in cele 3 faze din 2017 s-au
realizat studii şi cercetări care au permis
atingerea urmatoarelor obiective:
- cercetări si studii efectuate pentru prezentarea
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şi confort acustic pentru
populaţie
-

-

-

-

-

-

-

-

generală a unor tipuri de activităţi umane,
specifice (de locuire şi profesionale), ce se pot
desfăşura în clădiri civile cu diferite destinaţii;
studii şi cercetări experimentale efectuate in
laborator privind definirea, din punct de
vedere
multicriterial
şi
grafic,
a
caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri de
zgomot) ale unor tipuri de activităţi umane,
specifice (de locuire şi/sau profesionale), ce se
pot desfăşura în clădiri civile cu diferite
destinaţii;
studii şi cercetări experimentale efectuate in
situ în acelasi scop;
cercetări si studii efectuate pentru prezentarea
generală , din punct de vedere acustic, a unor
tipuri de produse moderne de construcţii
destinate folosirii în clădirile de locuit
(locuinţe, hoteluri) din zone urbane;
studii şi cercetări efectuate privind conceperea
din punct de vedere acustic, a clădirilor de
locuit (locuinţe, hoteluri) din zone urbane,
pentru asigurarea sănătăţii populaţiei
utilizatoare care desfăşoară activităţi de
locuire şi profesionale specifice;
studii şi cercetări experimentale efectuate
privind amenajarea din punct de vedere
acustic, cu produse moderne de construcţii, a
clădirilor de locuit (locuinţe, hoteluri) din zone
urbane, pentru asigurarea sănătăţii populaţiei
utilizatoare care desfăşoară activităţi de
locuire şi profesionale specifice.
cercetări si studii efectuate pentru prezentarea
generală a tipurilor de surse de zgomot
existente în spaţiile urbane;
cercetări si studii efectuate pentru prezentarea
generală a tipurilor de activităţi umane,
specifice, ce se pot desfăşura în diferite spaţii
urbane;
studii şi cercetări efectuate privind conceperea
şi amenajarea din punct de vedere acustic,
prin metode specifice a spaţiilor urbane, astfel
încât să se asigure sănătatea şi confortul
acustic al populaţiei;
studii şi cercetări privind principiile optime de
conformare din punct de vedere acustic a
spaţiilor urbane (de ex. conformarea profilelor
transversale ale arterelor de circulaţie
mărginite de fronturi de clădiri, conformarea
faţadelor clădirilor, etc.) astfel încât să se
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crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

6

10 03 02

Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

7

10 03 03

Materiale naturale din
resurse regenerabile /
reciclabile, pentru
construcţii Nearly Zero
Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor
2020

Obiective
asigure sănătatea şi confortul acustic al
populaţiei care desfăşoară activităţi urbane
specifice.
Obiectivul proiectului constă în realizarea unor
activități de cercetare fundamentală și aplicativă
destinate pregătirii pentru standardele de clădiri
cu consum de energie aproape egal cu zero
(nZEB), prin dezvoltarea și adecvarea
tehnologiilor de construcții și instalații la
cerințele de realizare a clădirilor din categoria
nZEB. Scopul urmărit este formarea pieței
interne și creșterea nivelului actual al
tehnologiilor utilizate, înainte ca cerințele
Directivei 2010/31/UE să devină obligatorii și
să producă un blocaj al industriei autohtone de
construcții, cauzat de incapacitatea de a realiza
clădiri la nivelul impus prin această directivă.
Obiectivul fazei 3 a fost îndeplinit si a constat
în:
- analiza necesară în scopul definirii
caracteristicilor elementelor de anvelopă
(opacă si vitrată) si sistemelor necesare
asigurării condițiilor de confort interior, în
condițiile respectării cerințelor Directivei
2010/31/UE
Obiectivul fazei 4 a a fost îndeplinit si a constat
în:
- realizarea unor studii de caz care contribuie
la creșterea nivelului de cunoaștere în
domeniul eficienței energetice în clădiri,
prezentarea similarităților dintre cele două
concepte frecvent utilizate în prezent când se
discută despre clădiri foarte eficiente
energetic (nZEB și casă pasivă) și
dezvoltarea unei platforme online pentru
diseminare.
Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea
unor materiale eficiente energetic pe baza de
materii prime naturale (paie, deseuri vegetale,
deseuri din lemn, deseuri vegetale fibrolemnoase,
stuf, trestie, in, canepa, lana etc) pentru a fi
utilizate in procesele de construire sau reabilitare a
cladirilor, in scopul reducerii consumului de
energie, a imbunatatirii conditiilor de confort
interior si implicit de reducere a emisiilor de
carbon. Se vizeaza folosirea materiilor prime
naturale ca materiale termoizolatoare sau ca
armatura dispersa intr-o matrice pe baza de liant
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Obiective
hidraulic ecologic si durabil, cum este varul
natural stins sau liant nehidraulic, natural, cum
este argila. Lucrarea implica dezvoltarea si
cercetarea experimentala pentru verificarea
constantei performantei produselor din materii
prime naturale, prin studierea unor retete diferite
de compozite, in scopul optimizarii acestora din
punct de vedere higrotermic si mecanic, in functie
de domeniile de utilizare.
In fazele din 2017, au fost atinse urmatoarele
obiective:
- cercetari
higrotermice
pe
materiale
sustenabile din materii prime naturale (paie,
canepa, rumegus) in matrice argila – var –
nisip – ciment, in vederea determinarii
caracteristicilor esentiale (densitate, rez.
termica
si
conductivitate,
rez.
la
compresiune, etc), functie de aplicabilitatea
acestora pentru izolarea termica a
cladirilor;
- cercetari
higrotermice
in
vederea
determinarii
caracteristicilor
termice,
mecanice si de durabilitate a materialelor de
constructii sustenabile (in matrice de tip
argila - var), avand la baza valorificarea
materiilor prime naturale de tip paie, canepa
si rumegus, functie de aplicabilitatea
acestora pentru izolarea termica a cladirilor.

8

10 03 04

Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu
consum de energie aproape
egal cu zero

În fazele 3, 4 și 5 din 2017, obiectivele
cercetărilor efectuate au fost studierea
produselor, echipamentelor și tehnologiilor
utilizate la realizarea instalațiilor de ventilare și
climatizare și a instalațiilor electrice aferente
construcțiilor, a performanțelor acestora, a
modului de adecvare a soluțiilor constructive la
cerințele de realizare a clădirilor din categoria
nZEB (clădirile cu consum de energie aproape
egal cu zero), cu accent pe definirea
caracteristicilor de performanță esențiale cu
impact semnificativ asupra
consumurilor
energetice ale clădirii.
S-au analizat și au fost identificate caracteristici
de performanță esențiale pentru unele produse și
echipamentele de instalații de ventilație,
condiționare a aerului și electrice, care trebuie
avute în vedere la alegerea acestora, în scopul
reducerii consumului de energie al clădirii. În
faza a treia, și respectiv a patra, au fost tratate
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Obiective
instalațiile de ventilație și condiționare a
aerului, respectiv electrice, aferente clădirilor,
din punct de vedere al eficienței energetice a
echipamentelor și al principalelor obiective care
trebuie urmărite la proiectarea și realizarea
unor astfel de instalații eficiente energetic. În
faza a cincea a fost realizată o completare a
bazei de date cu echipamente de instalații
aferente construcțiilor și a fost dezvoltat situl
internet cu informații referitoare la buna
practică în proiectarea și alegerea instalațiilor
și echipamentelor aferente construcțiilor cu
consum redus de energie.
Obiectivele fazelor desfășurate au fost
îndeplinite în întregime, în urma cercetărilor
rezultând, în afară de studii privind tehnologiile
și caracteristicile echipamentelor aferente
instalațiilor din construcții adecvate pentru
utilizare la clădirile cu consum redus de energie,
o bază de date cu produse și echipamente
specifice instalațiilor de ventilație, climatizare și
electrice, indicate pentru utilizare în clădirile
eficiente energetic.
De asemenea, s-a adaptat structura platformei
online (site de internet) ce permite accesarea
bazei de date structurată pentru aceste
echipamente.

9

10 03 05

Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii.
Sisteme structurale ale
acoperişurilor, subsolurilor
şi altor elemente de
construcţii. Impactul
acestora asupra mediului aplicaţii pentru viitor

Obiectivul proiectului constă în realizarea de
studii și cercetări privind sistemele structurale
ale acoperișurilor, subsolurilor și alte elemente
de construcții, prin utilizarea de noi produse și
procedee hidroizolante bazate pe politica științei
materialelor în domeniul construcțiilor, în
vederea stimulării modernizării tehnologiilor și
realizării convergenței structurale și funcționale
a materialelor și sistemelor hidroizolante, ca
rezultat al adaptării la condițiile de mediu
Obiectivul fazei 3 a constat în:
- studii privind convergența structurală și
funcțională a materialelor și sistemelor
hidroizolante,
în
scopul
optimizării
metodelor de încercare și stabilirii
conceptelor de alcătuire
Obiectivul fazei 4 a constat în:
- cercetări privind utilizarea de produse și
sisteme hidroizolante de ultimă tehnologie,
cu prezentarea de concepții şi soluții
inovative de design
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Obiective

Obiectivul fazei 5 a constat în:
- studii și cercetări privind stimularea
modernizării tehnologiilor prin utilizarea de
noi produse şi procedee hidroizolante bazate
pe politica ştiinţei materialelor in domeniul
construcţiilor
Obiectivele fazelor desfășurate au fost
îndeplinite în întregime.
Obiectiv 4 Securitatea construcţiilor la acţiuni agresive din mediul natural şi antropic, protecţia
mediului natural şi a resurselor de materii prime: materiale avansate şi ecologice, produse şi
tehnologii de execuţie pentru protecţia şi modernizarea construcţiilor, recuperarea şi reciclarea
materialelor de construcţii sau a altor materiale în procesul de construcţie [SCA].
10 10 04 01 Dezvoltarea şi utilizarea
Faza 3 - Materiale sustenabile. Inovare
ecologica - dezvoltarea de materiale prietenoase
materialelor inovative şi
cu mediul. Studiul privind impactul materialelor
sustenabile, în perspectiva
de constructii asupra mediului natural si
asigurării exigenţelor de
antropic pe toata durata de viata a construcţiei.
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI - Studiu privind utilizarea materialelor ecologice
comparativ cu utilizarea materialelor pentru
construcția tradițională;
- Identificarea și catalogarea materialelor
ecologice în contextual dezvoltării construcțiilor
prietenoase cu mediu construit și antropic;
- Studiu privind utilizarea anlizelor de tip Life
Cycle Assessment in luarea deciziilor privitoare
la alegera materialelor, tehnologiilor și
procedeelor utilizate la proiectarea, executia,
utilizarea și postutilizarea constructiilor.
Faza 4 Materiale inovative. Utilizarea
sustenabila a materialelor naturale – Studiu
privind constructia moderna, intre traditie si
inovatie.
Propuneri
privind
utilizarea
sustenabila a materialeor naturale.
- Studiu privind utilizarea materialelor ecologice
sustenabile pornind de la utilizarea
materialelor pentru construcția tradițională
până la construcția utilizând materiale
inovative;
- Utilizarea materialelor ecologice în contextual
dezvoltării construcțiilor prietenoase cu
mediu construit și antropic;
- analiză comparativă de la construcția
tradițională la construcția inovativă eficientă
energetic.
11 10 04 02 Concepte inovative de
Obiectivele fazelor derulate în 2017 au fost
realizate în întregime fiind atinse obiectivele
optimizare a procesului de
proiectului prin:
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în - definirea de cerinte multicriteriale necesare
pentru
imbunatatirea
caracteristicilor
de
lucrări de infrastructură şi
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT
perspective de gestionare
durabilă armonizate cu
strategiile europene

12

10 04 03

Cercetări fundamentale,
experimentale şi industriale
privind concepţia, tehnologia şi
caracteristicile specifice
betonului autocompactant cu
fibre şi potenţial "self-healing"
(SH)

Obiective
performanta tehnica si de mediu a materialelor si
metodelor de realizare a lucrarilor de
terasamente pentru drumuri si platformelor
industriale, lucrarilor de imbunatatire a
infrastructurii cailor ferate, precum si elementelor
prefabricate pentru paviment;

- fundamentarea și dezvoltarea unui algoritm
tehnologic de valorificare
a deşeurilor
provenite din construcţii prin configurarea
unei metodologii eco-sustenabile pe baza
modelărilor de variante experimentale de
laborator obţinute din materiale reciclate,
produse cu beneficii ecologice şi rol
stabilizator şi adaosuri de pământuri;
- armonizarea cerinţelor parametrice şi
practicilor de valorificare a deşeurilor din
construcţii şi integrarea principiilor de
proiectare, monitoring,
implementare a
tehnologiilor şi produselor eco-eficiente,
adoptate şi experimentate în fazele anterioare
ale proiectului;
- elaborarea unei documentaţii cu caracter de
specificaţie tehnică, cu referire la materialele,
procedeele
de
lucru,
încercările
experimentale şi indicatorii de performanţă
evaluaţi, astfel încât seturile de structuri
compozite să răspundă exigenţelor de
stabilitate şi durabilitate adecvate lucrărilor
de aplicare.
Obiectivele principale ale fazei 4 au fost
concentrate generic pe evaluarea capacității de
închidere al microfisurilor (Self-Closing) în
cadrul compozitelor cementoase armate dispers
cu microfibre, cuprind:
- Dezvoltarea unor compoziții cementoase cu
proprietăți autocompactante, armate dispers
cu procent ridicat de fibre sintetice
(polimerice) și optimizarea capacității de
microfisurare sub sarcină.
- Realizarea unor studii teoretice
și
experimentale,
comparative,
privind
dezvoltarea compozitelor de tip ECC
(Engineered Cementitious Composites) cu
materiale locale.
- Evaluarea capacității de autovindecare SelfClosing (capacitatea de autosigilare a fisurii)
la diferite vârste pentru compozițiile
experimentale realizate.
- Principalele obiective urmărite au fost atinse,
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Nr.
crt.

13

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 04 04

Utilizarea nano-tehnologiei
şi a resurselor naturale în
dezvoltarea prin inovare a

Obiective
prin rezultatele obținute în cadrul Fazei 4.
Obiectivele principle ale fazei 5 au fost
concentrate generic pe Capacitatea de
Autovindecare (SH, Self-Healing) a materialelor
cementoase, evaluată prin potenţialul de
recuperare al performanţelor mecanice, AutoReparare (Self-Repairing) si au fost atinse, prin
rezultatele obținute. Stadiul realizării proiectului
corespunde obiectivelor propuse pentru această
fază.
Obiectivele principale ale fazei 6 au fost
focusate global pe Capacitatea de Autovindecare
(SH, Self-Healing) a materialelor cementoase de
tip ECC . Principalele obiective urmărite,
concentrate sintetic pe evaluarea capacității de
autovindecare (SH) a compozitelor cementoase
de tip ECC cu aspect autocompactant, atât sub
aspectul eficienţei închiderii (sigilării) fisurilor AutoSigilarea (Self-Sealing, SS.), cât şi sub
aspectul regenerării performanţelor fizico
mecanice specifice materialului ante producerii
degradării - AutoRepararea (Self-Repairing,
SR), au fost atinse, prin rezultatele obținute.
Faza 7 şi-a propus realizarea unei sinteze a
cercetărilor teoretice și experimentale efectuate
pe parcursul desfășurării programului de
cercetare pe parcursul anilor 2016-2017.
Obiectivele principale ale fazei 7 au fost
concentrate global pe sinteza cercetărilor si
cuprind:
- Prezentarea sintetică a concluziilor derivate
din studiile teoretice și experimentale
desfășurate în perioada 2016-2017 privind
principiile
generale
de
proiectare
compozițională
a
betoanelor
/
microbetoanelor / mortarelor cu armare
dispersă, caracter autocompactant și
potențial "SELF-HEALING" (SH);
- Propunere ghid cuprinzând linii directoare
privind elaborarea principiilor generale de
proiectare, tehnologii de realizare și
parametri de evaluare a performanțelor
specifice betoanelor / microbetoanelor /
mortarelor cu armare dispersă, caracter
autocompactant
și
potențial
"SELFHEALING" (SH).
În fiecare dintre fazele pe 2017
au fost
îndeplinite următoarele obiective:
Faza 4: Stabilirea de noi rețete de produs,
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT
protecţiei durabile a
construcţiilor

14

10 04 05

Cercetări teoretice şi
experimentale privind
evidenţierea influenţei
factorilor de mediu asupra
caracteristicilor mecanice
ale elementelor din lemn si
ale elementelor de armare
din oţel înglobate eficient în
structurile construcţiilor
exploatate în siguranţă

Obiective
respectiv de acoperiri (sisteme) pe bază de liant
în dispersie apoasă, microsfere ceramice și
caolin, cu proprietăți anticorozive, de protecție
termică și/sau de îmbunătățirea a comportării
la foc;
Faza 5 : Testarea unor sisteme multistrat pe
bază de liant în dispersie apoasă, microsfere
ceramice și caolin, în vederea studierii
proprietăților de protecție termică și/sau la foc a
acoperirilor create, pe baza reţetelor de produs
concepute în faza anterioară a proiectului;
Faza 6: Crearea de produse cu potențial
inovator, precum și de sisteme multistrat, pe
bază de microsfere ceramice, caolin și alte
materiale,
cu
rol
în
îmbunătățirea
caracteristicilor de izolare termică a
materialelor de construcție, respectiv a unor
produse și sisteme multistrat bază de microsfere
ceramice, caolin și alte materiale, cu rol în
îmbunătățirea comportării materialelor de
construcție (oțelului) la acțiunea focului;
testarea sistemelor create din punct de vedere al
caracteristicilor termoizolatoare, respectiv de
îmbunătățire a comportării la foc a oțelului.
Întrucât obiectivele fiecărei faze sus –
menționate au fost realizate în întregime, rezultă
că a fost atins și obiectivul proiectului pentru
anul 2017, anume crearea de produse și sisteme
multistrat pe bază de liant acrilic în dispersie
apoasă cu microsfere ceramice și adaos de
caolin, respectiv produse și sisteme multistrat pe
aceeași bază dar cu adaosuri de caolin și alte
materiale, și testarea acestora din punct de
vedere al caracteristicilor termoizolatoare,
respectiv de îmbunătățire a comportării la foc a
oțelului.
Conform propunerii de proiect în fazele din anul
2017 s-au realizat documentarea , tehnologia de
sudare cu termit a epruvetelor din armătură de
oțel, incercarile distructive pe epruvetele sudate
cat si interpretarea rezultatelor incercarilor.
Tehnologia de sudare cu termit a epruvetelor din
armatura din otel a rezultat destul de greu
deoarece nu există creuzete care să fie utilizate
la epruvetele de armătură din oțel, astfel ca a
durat foarte mult până s-a optimizat toată
procedura.
Un factor foarte important este temperatura
scăzută (-400C) de aceea s-a și decis ca în
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Obiective
aceată etapa a proiectului să se studieze
influența acestui factor asupra caracteristicilor
fizico-mecanice ale epruvetelor din armătura din
oțel.
Datorită studiilor şi cercetărilor puține în
literatura de specialitate comportarea armăturii
din oțel la temperaturi sub -3000C s-a decis ca în
aceata fază cercetarea să se realizeze asupra
caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvetele
de armătura din oțel afectate de o temperatură
de cca -350C - 400C în cicluri repetare şi după
afectate şi de o îmbătrânire la o temperatură de
cca +1000C.
Rezultatele obținute pe încercările nedistructive
si distructive ale epruvetelor din armătură din
oţel sunt încurajatoare dar nu pot fi emise încă
anumite concluzii solide deoarece numărul de
epruvete a fost doar de 6 şi pentru a valida
rezultatele sunt necesare încă încercări pe mai
multe epruvete pentru a valida fenomenul cât şi
caracteristicile fizico-mecanice.
Ruperea epruvetelor sudate are loc la o forţă
mult mai mică decât a epruvetei martor
deoarece secţiunea de adaos este mai mică decât
secţiunea epruvetei martor, dar totusi forţa este
destul de mare de aceia încercările trebuiesc
repetate pe epruvete sudate cu secţiunea
materialului de adaos simetrică, astfel ca la
următoarea serie de încercări se va optimiza
tehnologia de sudare şi rezultatele vor fi
superioare
din
punct
de
vedere
al
caracteristicilor fizico-mecanice.
Concluzia finală a studiilor pe armătura din oţel
este ca trebuie repetate încercările după ce
tehnologia de sudare se va optimiza deoarece
rezultatele obţinute în faza aceasta sunt
încurajatoare şi cercetarea trebuie continuată în
această direcţie, deoarece CUSĂTURA obţinută
prin îmbinarea aluminotermică (cu termit) are o
pătrundere bună iar comportarea la factori
externi a unei îmbinări bine pătrunse este foarte
bună.
In sinteza cercetărilor la nivel internaţional
asupra influenţei umidităţii şi temperaturii
asupra elementelor sau structurilor realizate din
lemn (masiv sau lamelar) s-au identificat
parametrii climatici de bază, respectiv
temperatura aerului, variaţia de temperatură
ciclică zi-noapte și sezonieră, umiditatea
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crt.

15

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

10 04 06

Obiective

aerului, viteza de mişcare şi caracterul
circulaţiei aerului, nivelul radiaţiilor solare,
precipitațiile, care pot atinge și valori extreme
care diferă mult față de valorile curente şi care
au o influenţă majoră directă asupra
comportării de lungă durată , durabilităţii și
stabilităţii elementelor de construcții .Astfel,
elementele structurale din lemn îndeosebi cele
din construcţii de tipul - bazine de înot, săli de
patinaj, săli de echitaţie, pot fi expuse la un
număr de factori climatici, care acționează în
funcție de modul de amplasare al elementului
portant în ansamblul construcției, de condițiile
de exploatare, și de mulți alți factori.
In cadrul cercetărilor experimentale s-a demarat
programul de teste de laborator pentru
cercetarea comportării sub sarcină , în condiții
climatice de temperatură-umiditate variabile, a
tipurilor de grinzi din lemn lamelar și brut
(masiv) cu următoarele faze:
Faza 1. Încărcarea grinzilor și stabilizarea pe
durata a minim 20 zile la temperatura normală a
mediului , cu măsurarea evoluției deformațiilor (
săgeții sub sarcină); Faza 2. Începerea setului
ciclurilor (10 cicluri) de simulare a condiţiilor
zi – noapte de iarnă cu simularea curbelor
zilnice de iarnă temperatură / umiditate
S-a făcut o propunere de completare a SR EN
1995-1-1 la capitolul 2.3.1.3. care urmează a fi
transmisă la ASRO pentru fi introdusă în
dezbatere şi analiză.
Cercetări privind utilizarea Obiectivele propuse în cadrul programului de
cercetare au fost realizate astfel:
pământului armat şi
nearmat la realizarea unui
- în fazele de cercetare nr. 2 și 3 s-a continuat
sistem structural pentru
studiul activității de cercetare la nivel
construcţii civile tradiţionale
național și internațional privind realizarea de
din pământ după principii
compoziții de argilă cu diverse adaosuri de
ecologice şi sustenabile.
materiale și s-au confecționat în condiții de
Studii teoretice şi
laborator epruvete de mici dimensiuni pentru
experimentale asupra
testarea mortarelor și tencuielilor respectiv
amestecurilor de argilă cu
de mari dimensiuni (tronsoane de perete);
adaosuri folosite pentru
- în faza nr. 4 asupra acestor epruvete s-a
realizarea mortarului şi
realizat o gama variată de teste în vederea
elementelor portante
punerii în evidență a îmbunătățirii
caracteristicilor de rezistență ca urmare a
introducerii în compoziții a materialelor de
origine vegetală (paie), animală (lână de
oaie) și sinetice (grile biaxiale și fibre de
polipropilenă);
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective

- în faza nr. 5 au fost prezentate și interpretate
rezultatele obținute și s-a elaborat o
propunere
de
reglementare
tehnică
„Metodologie modernă de utilizare a argilei
la proiectarea şi realizarea sistemelor
structurale a construcțiilor de pământ bătut”.
16 10 04 07 Combaterea acţiunilor
Pe parcursul derulării fazelor din 2017 au fost
antropice asupra finisajelor realizate obiectivele propuse și anume:
construcţiilor prin utilizarea efectuarea de cercetări experimentale in vitro
pentru stabilirea caracteristicilor esențiale ale
materialelor inovative, de
produselor peliculogene inovative și inițierea
tip eco-friendly
expunerii in-situ a acestora în condiții climatice
specifice mediului urban; obținerea de informații
științifice privind comportarea produselor
peliculogene supuse la acțiuni climatice
specifice mediului urban, după diferite durate de
expunere. Acestea au asigurat îndeplinirea în
intregime a obiectivului proiectului prin
realizarea de studii și cercetări privind
caracterizarea produselor de protecție din
punctul de vedere al fenomenului de combatere a
acțiunilor antropice, în vederea îmbunătățirii
calității locuirii și protejarea sănătății
oamenilor și a mediului.
Obiectiv 5
Managementul integrat în construcţii şi economia construcţiilor, indicatori de
dezvoltare a sectorului şi a specificului mediilor construite existente şi prognozate în cadrul
dezvoltării durabile [MCE].
Proiectul a avut drept obiectiv principal analiza
17 10 05 01 Analiza valorică a costului
evoluţiei costului în cadrul sectorului de construcţii
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de prin intermediul indicilor de preţ ai resurselor
actualizare datorită evoluţiei utilizate în activitatea de construcţii (materiale,
manoperă, utilaje, transport), aferenţi clădirilor şi
preţurilor în activitatea de
construcţiilor speciale.Indicele de preţ cuantifică
construcţii
modificările ce se produc asupra preţurilor şi
tarifelor plătite de antreprenor pentru elementele de
intrare (materiale, manoperă, utilaj şi transport).Pe
baza acestui indice s-au identificat elementele din
cadrul activităţii de construcţii ce influenţează
costurile din cadrul procesului de execuţie prin
evoluţia preţurilor la furnizorii de materiale, precum
şi a tarifelor din sfera prestaţiilor de tip servicii
(închirieri utilaje şi transport).
Obiectivele atinse în cadrul fazelor elaborate în anul
2017 au fost următoarele:
 evoluţia sectorului de construcţii în plan naţional
structurată pe grupe şi subgrupe de construcţii
(clădiri şi construcţii speciale);
 analiza evoluţiei costului aferent resurselor
utilizate în activitatea de construcţii (materiale,
manoperă, utilaje, transport);
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective
 constituirea unei baze de date privind
evoluţia valorică a lucrărilor de construcţii;
 analize privind dinamica indicilor de cost
pentru anumite perioade de timp;
 dinamica şi structura pieţei sectorului de
construcţii;
 elaborarea de analize periodice privind
activitatea de construcţii;
 analiza
impactului
evoluţiei
preţului
resurselor asupra costului total pentru
obiectul de construcţie analizat.

Obiectiv 6 Abordări interdisciplinare privind provocările societale precum modificările actuale
de mediu, eficienţa utilizării resurselor, locuirea şi schimbările socio-demografice [IPS]
18 10 06 01 Locuirea în România –
Obiectivele corespunzătoare fazelor propuse în
analiza şi evaluarea situaţiei anul 2017 au fost realizate, astfel :
actuale în contextul
Faza 3: Identificarea de politici publice, măsuri
provocărilor societale
și instrumente de intervenție în vederea
prevenirii și combaterii fenomenului așezărilor
informale din România (predare în 25.05.2017)
în care s-au obținut: modelarea tridimensională
cu ajutorul Autodesk Revit Arhitecture și
ArcScene de la ArsGis Desktop 10.1, modele 3D
facilitând o analiză complexă și detaliată a
morfologiei și țesutului specifice așezărilor
informale; metode sociologice de cercetare
calitativă obținute prin observația de teren
(tehnică de investigare aplicată în cadrul
așezării informale din București, str. Brățării,
sector 3); produs informatic de tip GIS rezultat
din prelucrarea chestionarului finanțat de către
MDRAP,
perioada
2013-2014
privind
identificarea așezărilor informale din zonele a
căror funcțiune exclude locuirea; bază
documentară cu fotografii privind fenomenul
așezărilor informale și principalele tipologii la
nivel național; exemple de bune practici în
abordarea procesului de legalizare în state cu
tradiție din vestul, centrul și sud-estul Europei
(Franța, Italia, Serbia, Albania); propuneri de
măsuri și politici publice privind combaterea și
reducerea diferitelor fenomene socio-spațiale
asociate
mobilității
rezidențiale.
Rezultatele
preconizate pentru atingerea obiectivului acestei faze
au fost: 1 articol științific indexat în baze de date
științifice
internaționale
(ISI/BDI)
(stadiu

îndeplinire obiectiv: în curs de elaborare), 1
participare în cadrul unei manifestări științifice
internaționale organizate în România (obiectiv
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crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective
îndeplinit și depășit, fiind înregistrate 4 participări),
1 propunere pentru diverse competiții de proiecte
naționale, bazată pe rezultatele obținute în cadrul
Programului Nucleu (obiectiv îndeplinit).

Faza 4: Evaluarea documentațiilor de
urbanism și amenajarea teritoriului, în
contextul obiectivelor strategice de dezvoltare
teritorială ale României (15 noiembrie 2017) în
care s-au obținut următoarele rezultate cu
potențial de utilizare de către actorii locuirii
(administrație publică centrală, administrație
publică locală, operatori economici): analiza
cadrului legislativ și instituțional cu incidență
asupra problematicii locuirii în România;
propunerea de planuri de măsuri pentru
eradicarea habitatului insalubru și pentru
prevenirea și combaterea fenomenului așezărilor
informale din România; analize interdisciplinare
ale diferitelor problematici de interes pentru
autoritățile publice locale și centrale în vederea
propunerii autorităților publice centrale pentru
fundamentarea viitoarelor politici publice;
îmbunătățirea condițiilor de locuire a populației
urbane și rurale din România, prin promovarea
unor soluții inteligente, inovative și sustenabile
din punct de vedere economic, care pot conduce
la combaterea excluziunii sociale, creșterea
incluziunii sociale și la o dezvoltare teritorială
inteligentă, durabilă și incluzivă. Rezultatele
preconizate pentru atingerea obiectivului acestei
faze au fost: 1 participare în cadrul unei
manifestări științifice internaționale organizate
în România (obiectiv îndeplinit), 1 propunere
pentru diverse competiții de proiecte naționale,
bazată pe rezultatele obținute în cadrul
Programului Nucleu (obiectiv în curs de
elaborare).
Obiectiv 7 Soluţii inteligente pentru consolidarea direcţiilor strategice în domeniul dezvoltării
urbane şi teritoriale durabile şi locuirii [CDS].
19 10 07 01 Soluţii integrate privind
Obiectivul general al proiectului şi ţintele
acestui proiect sunt identificarea principalelor
specializarea inteligentă în
modele matematice şi soluţii din domeniul I.T.
planificarea teritorială la
utilizate la nivel global, european şi naţional cu
nivel naţional
efect în modelarea scenariilor de dezvoltare
teritorială, instrument informatic de analiză şi
prognoză în domeniul planificării teritoriale,
instrument pentru promovarea regiunilor pe
baza economiilor locale competitive, model
matematic de analiză a atractivităţii reţelei de
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Nr.
crt.

NUMĂR și
DENUMIRE PROIECT

Obiective
localităţi şi evaluarea impactului pe care îl au
factorii competitivi şi specializarea inteligentă la
nivel teritorial, soluţii integrate bazate pe TIC,
create în sprijinul autorităţilor publice şi
factorilor interesaţi, diseminarea rezultatelor
prin articole ştiinţifice şi prezentări în conferinţe
şi participarea la saloane de inventică.
Rezultatele proiectului vor constitui iniţiative în
elaborarea unor propuneri de proiecte
internaţionale cu impact asupra dezvoltării
teritoriale integrate.
Proiectul propus a atins toate obiectivele și
rezultatele scontate. Dacă primele 2 etape din 2016
au pregătit analizele teritoriale din etapele pe 2017
prin proiectarea și realizarea unei baze de date
spațiale la nivel LAU 2, în etapa a-III-a a fost
realizat un model inovativ de evaluare a atractivității
rețelei de localități cu ajutorul metodelor
matematico-statistice și a softului ARCGIS 10.3.
Rezultatele acestei analize au demonstrat viabilitatea
zonelor urbane funcționale din România, respectiv a
zonelor metropolitane din jurul marilor orașe. În
etapa a-IV-a a fost realizată o analiză economică
privind tendințele teritoriale privind locurile de
muncă și tendințele de migrare către acestea, o
reevaluare a domeniilor studiate și implementarea
bazei de date în sistem deschis WEB. De asemenea, a
fost asigurată diseminarea conform planului de
realizare stabilit și au fost realizate cheltuielile
conform condițiilor stipulate în programul Nucleu.

20

10 07 02

Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane
şi teritoriale durabile în
România

Prin rezultatele obținute s-a contribuit la
atingerea Obiectivului 7 a programului CRESC:
Soluții inteligente pentru consolidarea direcțiilor
strategice în domeniul dezvoltării urbane și
teritoriale durabile și locuirii. Rezultatele
cercetării modului în care tehnologiile moderne
de achiziție de date, procesare și vizualizare a
geo-datelor pot fi utilizate în domeniul
dezvoltării urbane și teritoriale durabile au fost
demonstrate practic prin utilizarea tehnologiei
UAV în arheologie, pentru obținerea suportului
topografic necesar planurilor urbanistice
generale ale localităților și pentru determinarea
expansiunii urbane în detrimentul zonelor verzi
din apropiere. De asemenea a fost identificată o
metodologie de digitizare a unor documente de
patrimoniu cultural în scopul conservării
acestora.
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4. Prezentarea rezultatelor:
4.1.
2016

Stadiul de implementare al proiectelor componente

Denumirea proiectului

10 01 01
Concept integrat de
instrumentare şi monitorizare
seismică, pentru
caracterizarea securităţii
seismice pe baza determinării
evoluţiei caracteristicilor
dinamice in-situ ale clădirilor
cu funcţiuni esenţiale şi/sau
clădirilor care prezintă un
pericol major pentru
siguranţa publică în cazul
prăbuşirii sau avarierii grave

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)
Faza 1: Studiu
Faza 2: Cercetare aplicata şi
studiu

10 01 02
Dezvoltare experimentală
pentru obţinerea de structuri
robuste oţel - beton asamblate
prin precomprimare,
rezistente la solicitări
accidentale

tehnolog, alte rezultate

10 01 03
Investigaţii teoretice şi
experimentale în regim
dinamic – seismic de
acţionare, privind structurile
de construcţii cu proprietăţi
autoadaptabile la vibraţii

Studiu

Stadiul realizării proiectului
In cadrul Fazei nr.1 al proiectului s-a
realizat analiza stadiului actual privind
instrumentarea seismică şi metode de
determinare a caracteristicilor dinamice ale
clădirilor. Aspecte conceptuale şi
aplicative. Teste preliminare.
In cadrul studiului realizat in Faza nr.2 au
fost analizate criteriile de selectare şi
echipare a clădirilor de utilitate publică.
Totodată, a fost stabilit programul de
instrumentare seismică în raport cu fondul
construit existent, perioada de construire şi
evenimentele seismice precedente. De
asemenea, au fost Identificate cinci clădiri
in vederea instrumentării seismice
temporare.
TRL2 - Formularea conceptului tehnologic
Faza 1. Principalele obiective urmărite au
fost atinse. Se propune o nouă abordare
conceptuală inovativă de realizate a unor
structuri din oţel-beton, având elementele
de beton armat realizate prefabricat, cu un
element suplimentar de noutate tehnică
reprezentat de utilizarea pentru asamblarea
cadrelor mixte a precomprimării parţiale
neaderent. Stadiul realizării proiectului
corespunde obiectivelor propuse pentru
această fază.
Faza 2. Toate rezultatele estimate au fost şi
obţinute. Stadiul realizării obiectivului este
cel prevăzut în proiectul depus şi acceptat,
după cum rezultă din compararea
rezultatelor estimate cu cele efectiv
realizate. Se menţionează că proiectul
modelului experimental are elemente
definitorii de noutate tehnică şi tehnologică
pe plan naţional şi european.
Faza 3. Toate rezultatele estimate au fost şi
obţinute. Stadiul realizării obiectivului este
cel prevăzut în proiectul depus şi acceptat,
după cum rezultă din compararea
rezultatelor estimate cu cele efectiv
realizate.
Stadiul realizării proiectului, în Etapa
I/2016, constă în cercetări aprofundate
privind definirea problematicii în domeniu
cu referire la caracteristicile cerute şi
realizate, până în prezent, ale structurilor
autoadaptabile la cutremur. Totodată, au
fost efectuate studii privind fundamentarea
abordării aspectelor de proiectare a acestui
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
tip de structuri precum şi căile şi mijloacele
de optimizare a calculului de proiectare a
clădirilor autoadaptabile.

10 02 01
Cercetări teoretice şi
experimentale privind
metodologiile de evaluare a
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării
unor soluţii sustenabile apte
pentru creşterea gradului de
securitate la incendiu în
mediul construit

Faza 1: Studiu
Faza 2: Dezvoltare
experimentală şi studiu

În cadrul studiului teoretic realizat în
prima fază a proiectului s-au stabilit
principiile de bază cu privire la
metodologiile de evaluare a răspunsului
la acţiunea focului a elementelor de
construcţie, în vederea stabilirii unei
metodologii de testare.
În cadrul fazei 2 a proiectului s-a
elaborat un studiu privind stabilirea
parametrilor ce trebuie măsuraţi pentru
evaluarea răspunsului materialelor
raportat la interacţiunea incendiu
clădire. De asemenea, s-a realizat un
stand experimental de evaluare a
performanţei sistemelor de placări
exterioare la acţiunea focului, care să
reprezinte o soluţie de evaluare nouă,
aplicabilă pentru practica curentă din
România

10 03 01
Clădiri şi spaţii urbane
concepute şi amenajate
modern şi inovativ astfel încât
să se asigure sănătate şi
confort acustic pentru
populaţie

Faza 1: Studii documentare,
Cercetari şi analize
documentare.
Faza 2: Studii documentare,
Cercetari şi analize
documentare,
şi cercetări experimentale (in
situ şi in laborator).
Faza 3: Studii documentare,
Cercetari şi analize
documentare,
şi cercetări experimentale.

Faza 1: Rezultatele estimate
- prezentarea generală a stadiul actual al
cadrului legislativ, pe plan naţional şi
internaţional privind realizarea clădirilor
şi spaţiilor urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite tipuri de activităţi;
- prezentarea generală a principiilor de
bază acustice şi psihoacustice, folosite
pentru realizarea judicioasă din punct de
vedere acustic a clădirilor şi spaţiilor
urbane, în care populaţia desfăşoară
diferite tipuri de activităţi;
- prezentarea cercetărilor şi analizelor
efectuate privind efectele psihoacustice
produse de diferite surse de zgomot
asupra sănătăţii oamenilor.
- prezentarea cercetărilor şi analizelor
efectuate în diverse ţări europene privind
elaborarea chestionarelor de studii socioacustice pentru clădirile de locuinţe.
Faza 2: Rezultatele estimate
- prezentarea generală analitică a stadiul
actual al cadrului legislativ, pe plan
naţional privind caracteristicile de izolare
acustică necesare în clădirile civile şi
spaţiile urbane, în care populaţia
desfăşoară diferite activităţi specifice (de
locuire şi profesionale);
- prezentarea unor tipuri moderne de
materiale, produse şi elemente de
construcţii folosite în clădiri civile şi
spaţii urbane, în care populaţia desfăşoară
diferite activităţi specifice (de locuire şi
profesionale);
- prezentarea analizelor şi cercetărilor

82

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10

Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

10 03 02
Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

Dezvoltarea şi adecvarea
tehnologiilor de construcţii şi
instalaţii la cerinţele de
realizare a clădirilor din
categoria nZEB.

10 03 03
Materiale naturale din
resurse regenerabile /
reciclabile, pentru construcţii
Nearly Zero Energy şi Nearly
Zero Emission, în România
anilor 2020

studiu proiect

Stadiul realizării proiectului
experimentale (in situ si in laborator)
efectuate pentru definirea caracteristicilor
acustice ale unor tipuri moderne de
materiale, produse şi elemente de
construcţii folosite în clădiri civile şi
spaţii urbane, în care populaţia desfăşoară
diferite activităţi specifice (de locuire şi
profesionale).
Faza 3: Rezultatele estimate
- prezentarea generală a stadiului actual,
pe plan naţional şi internaţional, al
cadrului legislativ privind domeniul
psihoacustica, specific pentru clădiri
civile cu activităţi de locuire;
- prezentarea analizelor privind
perceperea psihoacustică a zgomotului,
de către subiecţi umani, legată de diferite
tipuri de activităţi umane specifice
(vorbire, etc.);
- prezentarea studiilor şi analizelor
efectuate privind definirea soluţiilor de
izolare la zgomot în clădiri de locuire, pe
baza unor chestionare psihoacustice şi a
unor metode de investigare prin teste de
percepere psihoacustică a zgomotului din
clădiri civile, în corelare cu
caracteristicile acustice ale elementelor
de construcţii.
Analiza situaţiei actuale a pregătirii pieţei
sectorului construcţii.
Definirea caracteristicilor elementelor de
anvelopă (opacă si vitrată) şi a sistemelor
necesare asigurării condiţiilor de confort
interior.
Rezultate obtinute:
- Studiu documentar privind politica de
energie şi legislaţie specifică la nivelul
Comunităţii Europene;
- Studiu documentar privind prezentarea
fibrelor naturale (FN);
- Studiu comparativ de evidentiere a
materialelor naturale, accesibile în
România;
- Studiu de analiza a stadiului cercetărilor
in domeniu la nivel internaţional si
national.
- Studiu documentar privind indicatorii
de sustenabilitate specifici materialelor
de construcţii pentru izolare termică,
indicatori care se referă la aspectele
tehnice, energetice, ecologice,
economice, sociale;
- Studiu documentar privind valorificarea
materiilor prime naturale în vederea
identificării unor materiale optime din
punct de vedere termo-higro-energetic şi
mecanic;
- Studiu comparativ privind materialele
naturale utilizabile în componenţa
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Denumirea proiectului

10 03 04
Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu consum
de energie aproape egal cu
zero
10 03 05
Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii.
Sisteme structurale ale
acoperişurilor, subsolurilor şi
altor elemente de construcţii.
Impactul acestora asupra
mediului - aplicaţii pentru
viitor

10 04 01
Dezvoltarea şi utilizarea
materialelor inovative şi
sustenabile, în perspectiva
asigurării exigenţelor de
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Bază de date cu caracteristici
esenţiale ale echipamentelor
din instalaţii termice, sanitare,
electrice, ventilaţie şi
condiţionare a aerului, care
întrunesc condiţiile de utilizare
în instalaţiile din clădirile cu
performanţă energetică ridicată
şi care au un efect semnificativ
asupra consumurilor energetice
ale instalaţiei/clădirii
Faza 1 - Studii şi cercetări
proiect Faza 2 - Studii şi
cercetări proiect

studiu

Stadiul realizării proiectului
produselor de construcţii sustenabile,
ecologice, cu bune caracteristici de
durabilitate şi de eficienţă energetică;
- Studiu de analiza privind identificarea
caracteristicilor esentiale ale produselor
de construcţii sustenabile - stabilirea
compozitiilor si a referentialelor pentru
incercari - stabilirea metodelor si
criteriilor de evaluare a performantelor
produselor - stabilirea conditiilor si a
programului de experimentari.
A fost creată o bază de date cu caracteristici
pentru echipamente termice şi sanitare, şi sa implementat un site de internet specializat
pentru accesarea bazei de date

Faza 1
Detalierea aspectelor privind ecotipologia materialelor utilizate pentru
hidroizolarea
acoperişurilor/subsolurilor şi altor
elemente de construcţii
Prezentarea stadiului cercetărilor
privind sistemele hidroizolante pentru
acoperişuri/subsoluri, în vederea
creşterii siguranţei în exploatare;
Prezentarea premizelor teoretice
privind impactul asupra mediului al
materialelor hidroizolante din sistemele
investigate, în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă şi sănătate
Faza 2
Clasificarea materialelor
hidroizolante din sistemele
investigate din punctul de vedere al
caracteristicilor esenţiale pentru
domeniul de utilizare acceptat
Criterii de evaluare a proprietăţilor
funcţionale ale sistemelor
hidroizolante
Formulare de concluzii şi propuneri ce
vor sta la baza pregătirii unui articol
ştiinţific în vederea diseminării
rezultatelor cercetării
Nivelul TRL 4 - Validarea
componentelor si/sau ansamblului in
conditii de laborator. Rezultatele au fost
transferate la utilizator, cu următoarele
efecte:
Cresterea competitivitatii produselor
Romanesti pe piata materialelor de
constructii ;
Asigurarea unor materiale inovative
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10 04 02
Concepte inovative de
optimizare a procesului de
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în
lucrări de infrastructură şi
perspective de gestionare
durabilă armonizate cu
strategiile europene
10 04 03
Cercetări fundamentale,
experimentale şi industriale
privind concepţia, tehnologia
şi caracteristicile specifice
betonului autocompactant cu
fibre şi potenţial "selfhealing" (SH)

10 04 04
Utilizarea nano-tehnologiei şi
a resurselor naturale în
dezvoltarea prin inovare a
protecţiei durabile a
construcţiilor

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

studiu

tehnolog, alte rezultate

Faza 1: Studiu documentar,
încercări preliminare de
laborator Faza 2: Studiu,
cercetări experimentale de
laborator (elaborare reţete
produs/sisteme multistrat de
protecţia, expunere probe în
medii agresive, urmărire
comportare la expunere de

Stadiul realizării proiectului
cu proprietati de izolare superioare
in vederea realizarii de constructii
cu consum redus de energie si
scaderea costurilor de exploatare a
acestora.
Cercetările efectuate în cadrul fazelor
derulate constituie suportul ştiinţific pentru
optimizarea şi dezvoltarea de concepte
inovative destinate creşterii capacităţii de
valorificare materială a fluxului de deşeuri
provenite din construcţii şi demolări şi
obţinerea de produse ecologice sustenabile.

TRL2 - Formularea conceptului tehnologic
Principalele obiective urmărite au fost
atinse, prin rezultatele obţinute în cadrul
Fazei 1, astfel: s-a efectuat evaluarea
teoretică a filerelor cu potenţial liant
respectiv adaos inert, în cadrul
compoziţiilor de beton autocompactant
estimate, prin identificarea potenţialelor
surse locale, a caracteristicilor fizicomecanice relevante şi a modalităţilor de
înglobare în compoziţii (şlam sau pulberi).
S-a realizat evaluarea teoretică a diferitelor
fibrelor de oţel şi polimerice pentru
identificarea unei game optime de utilizarea
în cadrul compoziţiilor BAC, în funcţie de
caracteristici geometrice, fizico-mecanice şi
alte elemente relevante privind
compatibilitate cu matricea cementoasă.
Stadiul realizării proiectului corespunde
obiectivelor propuse pentru această fază.
Principalele obiective urmărite au fost
atinse şi prin rezultatele obţinute în cadrul
Fazei 2.
Rezultatele urmărite în Faza 3 reprezintă baza
teoretică în vederea dezvoltării unor
compoziții tip ECC cu materiale locale,
accesibile segmentului de construcții pe plan
național, prin optimizarea micromecanică ai
parametrilor care controlează în mod
primordial proprietățile reologice în stare
proaspătă respectiv în stare întărită ale
microbetonelor de tip SC-ECC. Principalele
obiective urmărite au fost atinse, prin
rezultatele obţinute în cadrul Fazei 3.
Faza 1:
- S-a realizat analiza şi sinteza datelor
experimentale existente privind comportarea
la acţiuni agresive a protecţiilor anticorozive
pe bază de liant în dispersie apoasă, cu
microsfere ceramice şi adaos de caolin;
- Au fost stabilite direcţiile de extindere a
cercetărilor experimentale în vederea
studierii structurii protecţiilor anticorozive
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10 04 05
Cercetări teoretice şi
experimentale privind
evidenţierea influenţei
factorilor de mediu asupra
caracteristicilor mecanice ale
elementelor din lemn si ale
elementelor de armare din
oţel înglobate eficient în
structurile construcţiilor
exploatate în siguranţă

10 04 06
Cercetări privind utilizarea
pământului armat şi nearmat
la realizarea unui sistem
structural pentru construcţii
civile tradiţionale din pământ
după principii ecologice şi

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)
scurtă durată)
Faza 3: Studiu, cercetări
experimentale de laborator
(urmărire comportare protecţii
la medii agresive, durabilitate
reţete produse/protecţii
multistrat, număr optim straturi
de aplicat)

Studiul de documentare privind
stadiul actual în care se vor
evidenţia:
- tipurile de armătură utilizată
în mod frecvent în România;
- principalele caracteristici
mecanice ale armaturilor
folosite la nivel de România;
- încadrarea în clasa de
ductilitate, respectiv în clasa de
rezistenţă în funcţie de rezistenţa
la curgere respectiv alungirile
specifice, compoziţie chimică,
verificare caracteristici
geometrice, pentru toate tipurile
de armătură utilizate în România;
- specificarea utilizării tipurilor
de armătură în funcţie de
tipologie şi solicitările pe care le
preiau;
Studiul de documentare privind
stadiul actual în care se vor
evidenţia:
- sistemele structurale specifice
caselor de pământ realizate în
mod tradiţional în România dar
şi în străinătate;
- tehnologia de realizare şi

Stadiul realizării proiectului
pe bază de liant în dispersie apoasă, cu
microsfere ceramice şi adaos de caolin;
- Au fost stabilite, prin încercări
preliminare, limite de principiu privind
conţinutul de caolin în sisteme tristrat de
protecţie anticorozivă.
Faza 2:
- Au fost elaborate reţete pentru acoperiri
multistrat pe bază de liant în dispersie
apoasă cu conţinut de microsfere ceramice
şi silicon, cu adaos de caolin;
- Au fost stabilite mediile de expunere
(solicitările climatice severe vizate) şi
modurile de simulare a solicitărilor
respective în laborator;
- S-a realizat urmărirea comportării la
solicitări climatice severe de scurtă durată a
protecţiilor anticorozive multistrat create.
Faza 3:
- A fost finalizată urmărirea comportării la
solicitări climatice severe a protecţiilor
anticorozive multistrat pe bază de liant în
dispersie apoasă, cu microsfere ceramice şi
caolin, cu stabilirea durabilităţi protecţiilor;
- A fost stabilit numărul optim de straturi a
unei acoperiri multistrat pe bază de liant în
dispersie apoasă cu conţinut de microsfere
ceramice şi silicon, cu adaos de caolin, sub
aspectul comportării la solicitări climatice
severe.
Sinteza principalelor tipuri de armatura
folosita la nivel de Romania, sinteza care
cuprinde principalele caracteristici
geometrice şi mecanice ale tipologiilor
principalelor tipologii de armăturii utilizate.
Rezultatele corespund nivelului de
maturitate tehnologica TRL1, stabilirea
principiilor de bază.

Sinteză a sistemelor structurale specifice
caselor de pământ realizate tradiţional în
România şi străinătate, a tehnologiilor de
realizare şi a materialelor folosite
Prezentare succintă a tehnologiilor de
reciclare, tratatre şi recuperare a deşeurilor
de materiale plastice solide, în funcţie de
tipul metodei, de tipul materialului plastic
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sustenabile. Studii teoretice şi
experimentale asupra
amestecurilor de argilă cu
adaosuri folosite pentru
realizarea mortarului şi
elementelor portante
10 04 07
Combaterea acţiunilor
antropice asupra finisajelor
construcţiilor prin utilizarea
materialelor inovative, de tip
eco-friendly

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)
materiale folosite pentru fiecare
sistem structural prezentat;
- identificarea direcţiilor
actuale de cercetare în domeniu
la nivel naţional şi
internaţional;

Faza 1 - Studiu

10 05 01
Analiza valorică a costului
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de
actualizare datorită evoluţiei
preţurilor în activitatea de
construcţii
10 06 01
Locuirea în România –
analiza şi evaluarea situaţiei
actuale în contextul
provocărilor societale

Studiu

10 07 01
Soluţii integrate privind
specializarea inteligentă în
planificarea teritorială la
nivel naţional
10 07 02

Platformă publică de informaţii
şi de informare (WEBGIS) în
sprijinul autorităţilor publice
privind specializarea
inteligentă în planificare
teritorială la nivel naţional
Studiu

Stadiul realizării proiectului
care se reciclează
Identificarea direcţiilor actuale de cercetare
la nivel naţional ţi internaţional în domeniu
utilizării materialelor plastice pentru
armarea pământului

În cadrul fazei 1 a fost realizat studiul
documentar şi a fost elaborat programul de
cercetare experimentală ce va sta la baza
îndeplinirii obiectivelor viitoare, propuse a
fi atinse. Rezultatele obţinute pentru
îndeplinirea obiectivului au urmărit:
Stabilirea componentelor urbane –
identitate şi caracteristici funcţionale
Tipologia specifică mediului urban cât
şi a atacurilor antropice de tip
„vandalism” (grafitti) cu identificarea
factorilor care conduc la
„murdărirea”/degradarea suprafeţelor
finisate ale unei construcţii (faţade)
Stabilirea cerinţelor necesare pentru
îmbunătăţirea funcţionalităţii şi
esteticii suprafeţelor finisate, situate la
exteriorul clădirilor
Formularea de concluzii şi propuneri
ce vor sta la baza pregătirii unui articol
ştiinţific în vederea diseminării
rezultatelor cercetării.
Rezultatele obţinute sunt reprezentate prin
determinarea indicilor de cost pe capitole
de cheltuieli (materiale, manoperă, utilaje,
transport, cheltuieli indirecte), indici de
cost pe grupe de clădiri şi construcţii
speciale şi a indicelui de cost mediu global
la nivelul grupelor de clădiri şi construcţii
speciale.
TRL2 - Formularea conceptului tehnologic
Rezultatele obţinute în cadrul PN
16.10.06.01, Fazele 1 şi 2 depăşesc
rezultatele estimate în propunerea iniţială.
Pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor
stabilite iniţial se impune evaluarea după o
perioadă de minim 1 an de la finalizarea şi
predarea fazei; în forma actuală, în care
accentul se pune pe jurnalele ISI cu factor
de impact ne-nul, rezultatele solicitate în
raportarea anuală vor lipsi cu desăvârşire
din cauza perioadei insuficiente solicitate
de procesul de evaluare a unui astfel de
articol în vederea publicării.
Bază de date spaţiale în sistem GIS la nivel
LAU 2 (NUTS V) privind specializarea
inteligentă la nivel naţional în domeniul
planificării spaţiale

A fost finalizată faza 1 a proiectului, o fază
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Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
de studiu. Pe baza studiului au fost realizate
o metodologie şi un compendiu privind
utilizarea tehnologiilor moderne şi geodatelor în domeniul dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile în România.

Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane şi
teritoriale durabile în
România
10 07 03
Factori socio - urbanistici
determinanţi pentru
realizarea unei dezvoltări
teritoriale durabile

TRL2 - Formularea conceptului
tehnologic
Rezultatele propuse prin demersul
ştiinţific derulat au fost atinse (Studiu
privind stadiul de cunoaştere şi
implementare a conceptului de dezvoltare
durabilă, respectiv dezvoltare teritorială
durabilă şi Conturarea modelului teoretic
de construcţie a Indicele Dezvoltării
Teritoriale Durabile).

2017
Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului

Studiu
Cercetare aplicata şi studiu

In cadrul Fazei nr.1 al proiectului s-a
realizat analiza stadiului actual privind
instrumentarea seismică şi metode de
determinare a caracteristicilor dinamice ale
clădirilor. Aspecte conceptuale şi aplicative.
Teste preliminare.
In cadrul studiului realizat in Faza nr.2 au
fost analizate criteriile de selectare şi
echipare a clădirilor de utilitate publică.
Totodată, a fost stabilit programul de
instrumentare seismică în raport cu fondul
construit existent, perioada de construire şi
evenimentele seismice precedente. De
asemenea, au fost Identificate cinci clădiri in
vederea instrumentării seismice temporare.

10 01 02
Dezvoltare experimentală
pentru obţinerea de structuri
robuste oţel - beton asamblate
prin precomprimare, rezistente
la solicitări accidentale

Tehnologie

TRL4 - Validarea componentelor și/sau a
ansamblului în condiții de laborator.
Toate rezultatele estimate au fost şi obţinute.

10 01 03
Investigaţii teoretice şi
experimentale în regim
dinamic – seismic de
acţionare, privind structurile
de construcţii cu proprietăţi
autoadaptabile la vibraţii

Studiu

Stadiul realizării proiectului, în Etapa
II/2017, constă în cercetări aprofundate
privind definirea problematicii în domeniu
cu referire la caracteristicile cerute şi
realizate, până în prezent, ale structurilor
autoadaptabile la cutremur, cu accent pe
studiul sistemelor dinamice adaptabile de
protecţie seismică şi a sistemelor adaptive
combinative. Deasemeni, a fost studiată
problematica
optimizării
parametrilor
clădirilor înalte cu pereţi cuplaţi, prin
utilizarea legăturilor care ies din lucru. Au
fost efectuate studii parametrice de caz, prin
simulări numerice cu programe specializate
de calcul structural.

10 01 01
Concept integrat de
instrumentare şi monitorizare
seismică, pentru caracterizarea
securităţii seismice pe baza
determinării evoluţiei
caracteristicilor dinamice in-situ
ale clădirilor cu funcţiuni
esenţiale şi/sau clădirilor care
prezintă un pericol major pentru
siguranţa publică în cazul
prăbuşirii sau avarierii grave
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Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului

10 02 01
Cercetări teoretice şi
experimentale privind
metodologiile de evaluare a
răspunsului la acţiunea
focului, în vederea adoptării
unor soluţii sustenabile apte
pentru creşterea gradului de
securitate la incendiu în
mediul construit

Faza 3: Studiu teoretic. Simulare
numerică şi validare rezultate
experimentale.
Faza 4: Studiu experimental.
(măsurarea variaţiei masei sarcinii
termice pe timpul arderii,
tehnologie de punere în operă a
sistemului ETICS, metodologie de
testare, etc.)

În Faza 3 s-au efectuat simulări numerice de
calcul pentru evaluarea comportării la
acţiunea unui incendiu de compartiment a
unui sistem ETICS (care a fost testat la
rezistenţă la foc în Faza 2) şi validarea
rezultatelor simulărilor efectuate cu
rezultatele testului real.
În Faza 4 s-a elaborat un studiu privind
stabilirea metodologiei de testare la acţiunea
incendiului de compartiment a sistemelor de
tip ETICS în vederea întocmirii unei baze de
date care să vină în sprijinul stabilirii unor
criterii şi niveluri de performanţă pentru
sistemele de placări exterioare utilizate în
construcţii, astfel încât acestea să aibă un
grad ridicat de securitate la incendiu.

10 03 01
Clădiri şi spaţii urbane
concepute şi amenajate
modern şi inovativ astfel încât
să se asigure sănătate şi
confort acustic pentru
populaţie

Faza 4: Studii şi cercetări
experimentale (in situ si in
laborator) privind definirea, din
punct de vedere multicriterial şi
grafic, a caracteristicilor acustice
(spectre şi niveluri de zgomot) ale
unor tipuri de activităţi umane,
specifice (de locuire şi
profesionale), desfăşurate în
clădiri civile cu diferite destinaţii.
Faza 5: Studii şi cercetări privind
conceperea şi amenajarea din
punct de vedere acustic, cu
produse moderne de construcţii, a
clădirilor de locuit (locuinţe,
hoteluri) din zone urbane, pentru
asigurarea sănătăţii populaţiei
utilizatoare care desfăşoară
activităţi de locuire şi profesionale
specifice.
Faza 6: Cercetări şi studii privind
conceperea şi amenajarea din
punct de vedere acustic, prin
metode şi pe principii optime, a
spaţiilor urbane, astfel încât să se
asigure sănătatea şi confortul
acustic al populaţiei care
desfăşoară activităţi urbane
specifice.

Faza 4.: Rezultatele estimate
- prezentarea generală a unor tipuri de
activităţi umane, specifice (de locuire şi
profesionale), ce se pot desfăşura în
clădiri civile cu diferite destinaţii;
- prezentarea cercetărilor experimentale
efectuate in laborator privind definirea,
din punct de vedere multicriterial şi
grafic, a caracteristicilor acustice
(spectre şi niveluri de zgomot) ale unor
tipuri de activităţi umane, specifice (de
locuire şi/sau profesionale), ce se pot
desfăşura în clădiri civile cu diferite
destinaţii;
- prezentarea studiilor şi cercetărilor
experimentale efectuate in situ privind
definirea, din punct de vedere
multicriterial şi grafic, a caracteristicilor
acustice (spectre şi niveluri de zgomot)
ale unor tipuri de activităţi umane,
specifice (de locuire şi profesionale),
desfăşurate în clădiri civile cu diferite
destinaţii.
Faza 5: Rezultatele estimate
- -prezentarea generală, din punct de
vedere acustic, a unor tipuri de produse
moderne de construcţii destinate
folosirii în clădirile de locuit (locuinţe,
hoteluri) din zone urbane;
- prezentarea studiilor şi cercetărilor
efectuate privind conceperea din punct
de vedere acustic, a clădirilor de locuit
(locuinţe, hoteluri) din zone urbane,
pentru asigurarea sănătăţii populaţiei
utilizatoare care desfăşoară activităţi de
locuire şi profesionale specifice;
- prezentarea studiilor şi cercetărilor
efectuate privind amenajarea din punct
de vedere acustic, cu produse moderne
de construcţii, a clădirilor de locuit
(locuinţe, hoteluri) din zone urbane,
pentru asigurarea sănătăţii populaţiei
utilizatoare care desfăşoară activităţi de
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10 03 02
Soluţii şi tehnologii adecvate
clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Faza 3 - Studii și cercetări proiect

Faza 4 - Studii și cercetări proiect

Stadiul realizării proiectului
locuire şi profesionale specifice.
Faza 6: Rezultatele estimate
- prezentarea generală a tipurilor de
surse de zgomot existente în spaţiile
urbane;
- prezentarea generală a tipurilor de
activităţi umane, specifice, ce se pot
desfăşura în diferite spaţii urbane;
- prezentarea studiilor şi cercetărilor
efectuate
privind
conceperea
şi
amenajarea din punct de vedere acustic,
prin metode specifice a spaţiilor urbane,
astfel încât să se asigure sănătatea şi
confortul acustic al populaţiei;
- prezentarea studiilor şi cercetărilor
privind principiile optime de
conformare din punct de vedere acustic
a spaţiilor urbane (de ex. conformarea
profilelor transversale ale arterelor de
circulaţie mărginite de fronturi de
clădiri, conformarea faţadelor clădirilor,
etc.) astfel încât să se asigure sănătatea
şi confortul acustic al populaţiei care
desfăşoară activităţi urbane specifice.
Faza 3
- analiza bazelor de date create în
proiecte de cercetare Europene și firme
specializate în eficiență energetică
- sintetizarea informațiilor din faza
curentă și cele anterioare, publicarea
unui articol în seria Springer
Proceedings in Energy
- prelucrarea informațiilor furnizate de
bazele de date create în proiecte de
cercetare Europene și firme specializate
în eficiență energetică
- realizarea unor fișe de date cu
caracteristici relevante pentru diferite
elemente de construcție.
Faza 4
- analiza comparata a două concepte
populare în domeniul clădirilor cu
consum foarte redus de energie (nZEB
și casă pasivă).
- studiu de bună practică, respectiv
proiectul de modernizare al casei solare
experimentale INCERC – Câmpina la
nivelul de performanță energetică
specific clădirilor cu consum de energie
aproape egal cu zero. Exemplificarea
aplicării metodelor de calcul şi evaluării
unor clădiri cu consum redus de
energie.
- compararea instrumentului PHPP cu
programul pentru simulare TRNSYS.
- studiu de caz referitor la determinarea
etanșeității la aer a clădirilor foarte
eficiente din punct de vedere energetic.
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
- concluzii și propuneri diseminate prin
participarea cu un poster la Conferinţa
INCD URBAN-INCERC, Cluj-Napoca.

10 03 03
Materiale naturale din resurse
regenerabile / reciclabile,
pentru construcţii Nearly Zero
Energy şi Nearly Zero
Emission, în România anilor
2020

studiu proiect

10 03 04
Sistem informatizat pentru
alegerea de echipamente,
materiale şi sisteme aferente
instalaţiilor, adecvate pentru
utilizare în clădiri cu consum
de energie aproape egal cu
zero

Bază de date cu caracteristici
esențiale ale echipamentelor din
instalații termice, sanitare,
electrice, ventilație și condiționare
a aerului, care întrunesc condițiile
de utilizare în instalațiile din
clădirile cu performanță energetică
ridicată și care au un efect
semnificativ asupra consumurilor
energetice ale instalației/clădirii

10 03 05
Eco-tipologia materialelor
hidroizolante in construcţii.
Sisteme structurale ale
acoperişurilor, subsolurilor şi
altor elemente de construcţii.
Impactul acestora asupra

Faza 3 - Studii și cercetări proiect

Rezultate obtinute:
- Studii de analiza privind dezvoltarea
produselor de construcții sustenabile –
avand in compozitie materii prime
naturale (paie, canepa, rumegus) în
matrice argila – var – nisip – ciment,
respectiv argilă - var;
Studii
experimentale
pentru
determinarea caracteristicilor esentiale
specifice materialelor de construcții
pentru izolare termică, avand la baza
indicatori care se referă la aspectele
termo-higro-energetice și mecanice;
- Studii de analiza comparativa privind
produsele de construcții sustenabile
dezvoltate si testate experimental, în
vederea identificării unor materiale
optime din punct de vedere termohigro-energetic și mecanic.
- Studiu de analiză privind produsele
de construcții având la bază matricea
argilă – var – nisip – ciment,
comparativ cu cele de tip matrice argilă
A fost creată o bază de date cu
caracteristici pentru echipamente de
ventilare și climatizare și echipamente
electrice, și s-a implementat în site-ul
de internet specializat pentru accesarea
bazei de date recomandări referitoare la
buna practică în proiectarea și echiparea
instalațiilor aferente construcțiilor cu
consum redus de energie
Faza 3
- studii privind convergenţa structurală
şi funcţională a noilor materiale şi
sisteme hidroizolante, ca rezultat al
adaptării la condiţiile de mediu
- aspecte privind optimizarea metodelor
de încercare, evidențiindu-se faptul că
performanțele tehnice ale materialelor
hidroizolante pot fi determinate și prin
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

mediului - aplicaţii pentru
viitor

Faza 4 - Studii și cercetări proiect

Faza 5 - Studii și cercetări proiect

10 04 01
Dezvoltarea şi utilizarea
materialelor inovative şi
sustenabile, în perspectiva
asigurării exigenţelor de
performanţă impuse
construcţiilor secolului XXI

studiu

Stadiul realizării proiectului
metode analitice, cum ar fi analiza IR
(infraroșu)
- concepte de alcătuire în domeniul
acoperişurilor, subsolurilor şi altor
elemente de construcţie, care rezultă din
abordarea integrată a protecției la apă a
suportului pe care se aplică diferitele
tipuri
de
materiale/sisteme
hidroizolante. Faza 4
- cercetări privind utilizarea de produse
și sisteme hidroizolante de ultimă
tehnologie,
cu
menționarea
principalelor tipuri de tehnologii
avansate utilizate pentru realizarea de
produse/sisteme hidroizolante pentru
acoperișuri, cum ar fi: tehnologia CET
(Co-Elastic Technology), tehnologia
MTC (Moisture Triggered Chemistry),
tehnologia BIPV (building integrated
photovoltaic).
- prezentarea de concepții şi soluții
inovative de design, în context ecologic,
printre care conceptul de "clădire
verde", conceptul "white is green (albul
este verde)", conceptul "cool roof acoperișul rece", aplicate în domeniul
acoperişurilor, subsolurilor şi altor
elemente de construcţie.
- concluzii și propuneri diseminate prin
participarea cu un poster la Conferinţa
INCD URBAN-INCERC, Cluj-Napoca.
Faza 5
- studiu privind aplicarea produselor şi
procedeelor hidroizolante în contextul
politicii
ştiinţei
materialelor
în
domeniul construcţiilor;
- stimularea modernizării tehnologiilor
de punere în operă prin aplicarea unor
concepţii şi soluţii inovative de design,
raportat la contextul ecologic;
- concluzii și propuneri ce vor fi
diseminate prin participarea cu un
poster la Conferinţa Internaţională
Inovativă - Infoinvent Chişinău
Nivelul
TRL
4
Validarea
componentelor si/sau ansamblului in
conditii de laborator. Rezultatele au
fost transferate la utilizator, cu
următoarele efecte:
Cresterea
competitivitatii
produselor Romanesti pe piata
materialelor de constructii ;
Asigurarea
unor
materiale
inovative cu proprietati de
izolare superioare in vederea
realizarii de constructii cu
consum redus de energie si
scaderea costurilor de exploatare
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
a acestora.
Studiile de documentare şi aplicaţiile
experimentale
efectuate în cadrul
fazelor derulate au permis configurarea
de structuri compozite şi modelarea
parametrică a caracteristicilor mecanice
de performanţă, ca suport ştiinţific în
dezvoltarea elementelor metodologice
de
proiectare,
monitoring
şi
implementare a eco-tehnologiilor şi
produselor.
Armonizarea cerinţelor şi practicilor de
valorificare a deşeurilor din construcţii
adoptate şi experimentate, s-a realizat
prin elaborarea unei documentaţii
tehnice sub forma
unui ghid
metodologic cu caracter de specificaţie
tehnică.

10 04 02
Concepte inovative de
optimizare a procesului de
reutilizare şi valorificare a
deşeurilor din construcţii în
lucrări de infrastructură şi
perspective de gestionare
durabilă armonizate cu
strategiile europene

Proiect de specificaţie tehnica

10 04 03

tehnolog, alte rezultate

TRL4 - Validarea componentelor
și/sau a ansamblului în condiții de
laborator.

Faza 4: Studiu documentar,
elaborare de rețete de produs,
elaborare de sisteme multistrat,
testări preliminare de laborator;
Faza
5:
Studiu,
cercetări
experimentale de laborator (testare
sisteme multistrat cu adaos de
caolin, în vederea studierii
proprietăților
termoizolatoare
și/sau
de
îmbunătățire
a
comportării la foc a acoperirilor de
protecție concepute în faza 4);
Faza 6: Studiu, elaborare de rețete
de produs, elaborare de sisteme
multistrat, testări preliminare de
laborator, cercetări experimentale
de laborator (testare sisteme
multistrat cu adaos de caolin și
alte materiale, în vederea studierii
proprietăților
termoizolatoare
și/sau
de
îmbunătățire
a
comportării la foc a acoperirilor de
protecție concepute în cadrul
fazei).

Faza 4:

Cercetări fundamentale,
experimentale şi industriale
privind concepţia, tehnologia şi
caracteristicile specifice
betonului autocompactant cu
fibre şi potenţial "self-healing"
(SH)

10 04 04
Utilizarea nano-tehnologiei şi
a resurselor naturale în
dezvoltarea prin inovare a
protecţiei durabile a
construcţiilor

- S-a elaborat un studiu preliminar
pentru stabilirea principiilor de
alcătuire a rețetelor unor acoperiri pe
bază de liant în dispersie apoasă,
microsfere ceramice și adaos de
caolin, caracterizate prin proprietăți
anticorozive, de protecție termică
și/sau la foc;
- Au fost concepute 10 rețete de
produs, respectiv sisteme multistrat,
care au fost aplicate în laborator;
- Sistemele obținute au fost supuse
unor testări preliminare de laborator;
- Au fost formulate concluzii și
propuneri ce au stat la baza pregătirii
unei comunicări la a XIII-a
Conferinţă a INCD URBANINCERC, în vederea diseminării
rezultatelor parțiale ale cercetărilor
experimentale.
Faza 5:
- Pe baza rezultatelor încercărilor
preliminare efectuate în faza 4, au fost
selectate sisteme multistrat, care
ulterior au fost aplicate pe materiale -

93

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016-2017 - Program NUCLEU PN 16 10

Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
suport diferite (gips-carton, respectiv
oțel), în vederea testărilor specifice;
- Au fost testate în laborator sistemele
multistrat cu adaos de caolin, în
vederea
studierii
proprietăților
termoizolatoare și/sau de îmbunătățire
a comportării la foc a oțelului;
Faza 6:
- Au fost concepute 16 rețete de
produs, respectiv sisteme multistrat,
pe bază de liant în dispersie apoasă,
microsfere ceramice, adaos de caolin
și alte materiale, care au fost aplicate
în laborator;
- Sistemele obținute au fost supuse
unor testări preliminare de laborator;
- Pe baza rezultatelor încercărilor
preliminare, au fost selectate sisteme
multistrat, care ulterior au fost
aplicate pe materiale - suport diferite
(gips-carton, respectiv oțel), în
vederea testărilor specifice;
- Au fost testate în laborator sistemele
multistrat cu adaos de caolin și alte
materiale, în vederea studierii
proprietăților termoizolatoare și/sau
de îmbunătățire a comportării la foc a
oțelului;

Studiu documentar
10 04 05
Studiu documentar si încercări de
Cercetări teoretice şi
laborator
experimentale privind
evidenţierea influenţei
factorilor de mediu asupra
caracteristicilor mecanice ale
elementelor din lemn si ale
elementelor de armare din oţel
înglobate eficient în structurile
construcţiilor exploatate în
siguranţă

10 04 06
Cercetări privind utilizarea

Studiu documentar și încercări de
laborator

Sinteza principalilor factori de mediu
care afectează elementele din lemn.
Studiul
influentei
variației
de
temperatura asupra epruvetelor din
lemn.
Realizarea unui protocol pentru
încercările pe epruvete de lemn la condiții
climatice severe.
Dezvoltarea si realizarea unui sistem de
monitorizare si echipare a unor epruvete
din lemn( grinzi din lemn) pentru a studia
comportarea epruvetelor din lemn in
condiții climatice severe.
Monitorizarea deformaților grinzilor
expuse la 10 cicluri de simulare a
condițiilor zi-noapte (iarnă).
Realizarea unui protocol de încercări în
laborator pentru evidențierea influentei
temperaturii asupra caracteristicilor fizico
– mecanice ale armăturii din oțel, s-au
realizat cicluri de temperaturi de -400C si
după s-a alternat cu cicluri de +1000 C.
Propunerea de completare/extindere a
standardului SR EN 1995:2004 privind
încadrarea în clase de exploatare ținând
cont de domeniul de utilizare al
construcţiei.
Studii de documentare.
Crearea unui stand de turnare și
realizarea compozițiilor de argilă
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

pământului armat şi nearmat
la realizarea unui sistem
structural pentru construcţii
civile tradiţionale din pământ
după principii ecologice şi
sustenabile. Studii teoretice şi
experimentale asupra
amestecurilor de argilă cu
adaosuri folosite pentru
realizarea mortarului şi
elementelor portante

10 04 07
Combaterea acţiunilor
antropice asupra finisajelor
construcţiilor prin utilizarea
materialelor inovative, de tip
eco-friendly

Studiu proiect

Stadiul realizării proiectului
îmbunătățită cu nisip și material pentru
armare și turnarea cofraje pentru
crearea de epruvete (tronsoane de perete
din pământ cu/fără armare și adaosuri).
Realizarea compozițiilor de argilă
îmbunătățită cu nisip și material pentru
armare și turnarea cofraje pentru
crearea de epruvete (din mortare de
argilă de tencuială cu/fără armare).
Realizarea încercărilor experimentale
pe epruvetele realizate în cadrul fazelor
precedente (tronsoane de perete și
mortare de tencuială din pământ cu/fără
armare).
Prelucrarea datelor experimentale și
intepretarea rezultatelor obținute.
Prezentarea tehnologie de realizare:
„Metodologie modernă de utilizare a
argilei la proiectarea şi realizarea
sistemelor structurale a construcțiilor de
pământ bătut”.
Studiu preliminar. Rezultate parțiale
privind
comportarea
produselor
peliculogene la acțiunea combinată a
radiațiației UV și umidității prin
expunere la cicluri de îmbătrânire
accelerate în incinte de laborator;
Inițierea expunerii in-situ a produselor
peliculogene în condiţiile climatice
specifice mediului urban, în standul
amenajat pentru îmbătrânire naturală;
Studiu privind comportarea produselor
peliculogene în condiţiile climatice
specifice mediului urban, după prima
etapă de expunere în standul special
amenajat pentru îmbătrânire naturală;
Analiză
comparativă
privind
comportarea in vitro şi in-situ, după
prima etapă de expunere a produselor
peliculogene inovative;

Studiu
privind
comportarea
produselor peliculogene în condiţiile
climatice specifice mediului urban,
după cea de-a doua etapă de expunere
în standul special amenajat pentru
îmbătrânire naturală;
Monitorizarea gradului de luciu al
suprafețelor la încheierea etapei a II-a
de expunere;
Înregistrarea modificărilor privind
coordonatele tricromatice și a
diferenţelor de culoare după etapa a
II-a de expunere;
Analiză
comparativă
privind
comportarea in vitro şi in-situ, după
cea de-a doua etapă de expunere a
produselor peliculogene inovative, cu
evidențierea gradului de dezvoltare a
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Denumirea proiectului

Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Stadiul realizării proiectului
cunoașterii performanțelor produselor
studiate, utilizate la construcțiile
supuse acțiunii factorilor naturali și
antropici specifici mediului urban
românesc;

Studiu
10 05 01
Analiza valorică a costului
clădirilor şi construcţiilor
speciale pe baza indicilor de
actualizare datorită evoluţiei
preţurilor în activitatea de
construcţii
Concept tehnologic
10 06 01
Locuirea în România – analiza
şi evaluarea situaţiei actuale în
contextul provocărilor
societale

10 07 01
Soluţii integrate privind
specializarea inteligentă în
planificarea teritorială la nivel
naţional
10 07 02
Sisteme inteligente şi
tehnologii digitale pentru
gestionarea informaţiilor
necesare dezvoltării urbane şi

Model matematico-informatic de
analiză a atractivității rețelei de
localități și evaluarea impactului
pe care îl au factorii competitivi și
specializarea inteligentă la nivel
teritorial;
Studiu și studiu de caz
Metode, metodologii și modele

Sinteza, analiza și interpretarea
rezulattelor cercetărilor experimentale;
Propuneri privind stabilirea intervalelor
de timp minimale de intervenție a
utilizatorilor asupra suprafețelor noi sau
reabilitatea din fondul construit, finisate
cu produse peliculogene de protecție
propuneri
în
scopul
stabilirii
intervalelor de timp optime de
intervenție asupra suprafețelor finisate
cu produse peliculogene de protecție;
Elaborarea de soluții inovative de
combaterea a acțiunilor antropice
asupra
finisajelor;
Diseminarea
rezultatelor obținute
Implementat.

TRL2 - Formularea conceptului
tehnologic
Rezultatele obţinute în cadrul PN
16.10.06.01, Fazele 1 şi 2 depăşesc
rezultatele estimate în propunerea
iniţială. Pentru îndeplinirea integrală a
obiectivelor stabilite iniţial se impune
evaluarea după o perioadă de minim 1
an de la finalizarea şi predarea fazei;
în forma actuală, în care accentul se
pune pe jurnalele ISI cu factor de
impact ne-nul, rezultatele solicitate în
raportarea anuală vor lipsi cu
desăvârşire din cauza perioadei
insuficiente solicitate de procesul de
evaluare a unui astfel de articol în
vederea publicării.
Finalizat

Metodologie de digitizare a bunurilor
culturale
mobile
în
vederea
conservării, pe baza cerințelor
programelor europene și românești de
digitizare a obiectelor de patrimoniu.
Testarea metodologiei. Model de
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Tipul rezultatului estimat
(studiu proiect, prototip,
tehnolog, etc., alte rezultate)

Denumirea proiectului

Stadiul realizării proiectului
digitizare.
Metodă de determinare a impactului
dezvoltării necontrolate a localităților
din România asupra zonelor verzi din
vecinătate cu ajutorul tehnologiilor
digitale geospațiale în activitățile de
planificare spațială. Model de testare.
TRL2 - Formularea conceptului
tehnologic
Rezultatele propuse prin demersul
ştiinţific derulat au fost atinse
(Studiu privind stadiul de
cunoaştere şi implementare a
conceptului de dezvoltare durabilă,
respectiv dezvoltare teritorială
durabilă şi Conturarea modelului
teoretic de construcţie a Indicele
Dezvoltării Teritoriale Durabile).

teritoriale durabile în
România

10 07 03
Factori socio - urbanistici
determinanţi pentru
realizarea unei dezvoltări
teritoriale durabile

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea:
Tip

Nr. ... realizat in 2016 / proiect

Documentaţii
Studii
Lucrări
Planuri
Scheme
Cartograme
Anchete
Grafice
Tabele
Metodologie
Compendiu
Participări
conferinţe
Baze de date

Tip
Documentaţii
Studii
Lucrări
Planuri
Scheme
Cartograme
Anchete
Grafice
Tabele

10
01
01

10
01
02

10
01
03

10
02
01

10
03
01

10
03
02

10
03
03

10
03
04

10
03
05

10
04
01

10
04
02

10
04
03

10
04
04

10
04
05

10
04
06

10
04
07

10
05
01

10
06
01

10
07
01

10 10
07 07
02 03

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
1
1
40
1
6
13
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Numar
10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 02 03 03 03
01 02 03 01 01 02 03
0 0 0 0 0 0 2
3 4 2 2 3 3 3
0 4 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

realizat in 2017 / proiect PN 16
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 06 07 07
04 05 01 02 03 04 05 06 07 01 01 01 02
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
3 3 0 0 4 3 5 4 6 3 5 6 0
0 0 2 0 4 0 8 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
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Metodologie
Compendiu
Participări conferinţe
Baze de date
Proiect de specif.tehnica

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
0
1
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

din care:
4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2016):
2016
Nr.

1.

Titlul articolului

Numele
Jurnalului,
Volumul,
pagina nr.

Nume
Autor

Anul
publicării

Scorul
relativ de
influenţă al
articolului

Numărul
de citări
ISI

Experimental
research on fire
behavior analysis for
polystyrene
insulation thermal
rehabilitations
systems

Revista Română
de Inginerie
Civilă 2(7):
208-219,
ISBN:20683987

Lalu
Octavian
si alţii

2016

-

0

Proiect

10
01

02

2017
Nr.

Titlul
articolului

Numele Jurnalului,
Volumul, pagina nr.

Nume Autor

Anul
publicării

Scorul
relativ de
influenţă
al
articolului

1.

Development of
sustainable
thermalinsulation
materials
composed of
renewable
resources

International Journal of
Thermal Sciences

M. Cherecheș,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu

2017

in curs de
publicare

2.

Refurbishment
of existing steel
structures - an
actual problem

Periodica Polytechnica
Civil Engineering,
Februarie 2017, ISSN
1587-3773

Radu D.,
Feier A.,
Petzek E.,
Băncilă R.

2017

0.351

3

GIS-based IT
model for
assessing
territorial
accessibility in
Romania
Analiză în
sistem GIS a
atractivității
rețelei de
localități
urbane și
rurale pentru
evaluarea
factorilor
competitivi la
nivel național
Assessment of

4

5

DOI:10.3311/PPci.9140
International Journal of Antonio
Human Settlements, vol Valentin
1(2), 2017, pp. 13-23
Tache,
AlexandruIonuț Petrișor

Numărul
de citări
ISI

Proiect
10.03.03

1

10.04.05

2017

-

1

10.07.01

Revista Română de
Statistică Supliment,
nr.9/2017, pg.83-102,
[indexata in 5 baze de
date internationale,
inclusiv Thomson
Reuters, ISSN: 23598972]

Antonio
Tache, OanaCătălina
Popescu,
Monica
Tache

2017

-

2

10.07.01

, Romanian Review of

Antonio

2017

-

-

10.07.01
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Functional
Policentricity
in Romanian
County
Residence
Municipalities

Regional Studies, vol.
12(1), 2016, pp. 25-38

Tache,
Monica
Tache, Alina
HuzuiStoiculescu

4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe,
seminarii, worksopuri, etc):
2016
Nr.
crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

1.

NIRD URBAN-INCERC, Romania seismic strong
motion network:
State of the art and needs of development , 16th World
Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE
(paper no. 833 accepted)

2.

The infrastructure of URBAN-INCERC for strong
motion recording, 35th ESC General Assembly,
ESC2016-492

3.

4.

An experimental investigation on the health monitoring
of the new City Hall building in Bucharest based on
real-time data transmission, 5th International
Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, 16-19
October 2016, At Delft, The Netherlands, Volume:
CRC Press, Taylor and Francis Group, ISBN
9781138028470 - CAT# K26754 438 Pages
Safety assessment of masonry structures based on
modern methods and technologies, 3rd International
Conference on Structures and Arhitecture, CRC Press
2016,
Pages 775–782

5.

An integrated concept of seismic instrumentation and
monitoring, EUROINVENT2016

6.

Investigation methods for seismic performance of
buildings in Romania, SGEM2016, RO188, pag. 419

7.

8.

Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului,
Ediţia a XII-a, comunicare
Experimental study regarding deflection in shear of
high strength concrete beams în: Proceedings of the
16th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & EXPO – SGEM 2016, Section Green
Buildings Technologies And Materials, 28 iunie - 7
iulie 2016, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7105-698, ISSN 1314-2704, pag. 99-104, [ISI Web of
Knowledge Proceedings].

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

2017

0

10 01
01

2016

0

10 01
01

Dragomir C.S.,
Craifaleanu I.G.,
Dobre D.

2016

0

10 01
01

Dragomir C.S., Calin
M.C., Purdoiu S.,
Virsta A., Manea R.

2016

0

10 01
01

2016

0

10 01
01

2016

0

10 01
01

C. S. Dragomir, ,
D. Dobre, E. S.
Georgescu

2016

0

10 01
01

Constantinescu H.,
Gherman O., Pastrav
M.

2016

0

10 01
02

Nume Autor
C. S. Dragomir, V.
Meita, I. G.
Craifaleanu, E. S.
Georgescu,
D. Dobre
C. S. Dragomir, I. G.
Craifaleanu, E. S.
Georgescu,
D. Dobre, A.
Cismelaru

Dragomir C.S.,
Meita V., Dobre D.,
Craifaleanu I.G.,
Georgescu E.S.
C. S. Dragomir, ,
D. Dobre, E. S.
Georgescu
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Nr.
crt.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.
Fibre engineered cementitous materials (FECM) as
beam to column monolithic interface within seismic
resistant hybrid joint concrete în: Proceedings of the
16th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & EXPO – SGEM 2016, Section Green
Buildings Technologies And Materials, 28 iunie - 7
iulie 2016, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7105-698, ISSN 1314-2704, pag. 629-636, [ISI Web of
Knowledge Proceedings].
Innovative structure based on modified special hybrid
moment frames in: Proceedings of the 14th
International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 13-14 Octombrie, 2016
Bratislava, Slovacia
Seismic Behavior of Self-Balancing Post-Tensioned
Reinforced Concrete Spatial Structure, în: Proceedings
of the 18th International Conference on Reliability and
Structural Safety, 07-08.11.2016, Venetia, Italia
Experimental study on modulus of elasticity of high
strength concrete (HSC) in: Proceedings of the 14th
International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 13-14 Octombrie, 2016
Bratislava, Slovacia
Experimental research on validation and
implementation of a new evaluation method of fire
performance for exterior cladding systems,
EUROINVENT 2016, European Exhibition of
Creativity and Innovation, pag. 425-426
Experimental research concerning the optimal position
of barriers system with role of limiting the vertical fire
spread at thermal rehabilitated buildings,
EUROINVENT 2016, pag. 426-427
Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu a
construcţiilor. Provocări şi soluţii, WORKSHOP RSCL
„Securitatea la incendiu. Provocări şi soluţii”,
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
(UTCB)
Experimental research on validation and
implementation of a new evaluation method of fire
performance for exterior cladding systems,
EUROINVENT 2016, poster,
Experimental research concerning the optimal position
of barriers system with role of limiting the vertical fire
spread at thermal rehabilitated buildings,
EUROINVENT 2016, poster
Reacţia la foc. Adoptarea pe plan naţional a
conceptului european privind comportarea materialelor
de construcţii aplicate în domeniul construit, pentru
asigurarea securităţii la incendiu, Conferinţa de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului, Ediţia a XI-a,
poster

Nume Autor

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

Baera C., Pastrav M.,
Szilagyi H.,
Gherman O.E.,
Constantinescu H

2016

0

10 01
02

Pastrav M. I.

2016

0

10 01
02

Pastrav M.,
Constantinescu H.

2016

0

10 01
02

Gherman O.E.,
Pastrav M.,
Constantinescu H.,
Baera C.

2016

0

10 01
02

Lalu Octavian

2016

0

10 02
01

Lalu Octavian
Anghel Ion
Stoica Daniela

2016

0

10 02
01

Lalu Octavian

2016

0

10 02
01

Lalu Octavian

2016

0

10 02
01

Lalu Octavian
Anghel Ion
Stoica Daniela

2016

0

10 02
01

Stoica Daniela
Lalu Octavian
Bubulete Lăpădat

2016

0

10 02
01
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Nr.
crt.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.
comunicare ştiinţifică: Psihoacustica – Aplicaţii în
domeniul construcţiilor civile, Susţinută la Cea de a
XII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi dezvoltare
teritorială a INCD URBAN-INCERC, ”Excelenta in
cercetarea din ingineria seismica si actiunile
climatice”, 22-23 sept. 2016, Iaşi, România.
1 Poster, cu titlul ”Sound absorbing and insulating
layered panel”, transmis la Conferinţa IWIS 2016 –
10th International Warshaw Invention Show, care a
avut loc la Varşovia, Polonia, în perioada 10/10/2016–
12/10/2016
Indoor air quality – a key element of the energy
performance of the Buildings, SBE16 Tallinn and
Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep,
5-7 October 2016. Articol publicat în Energy Procedia
96 ( 2016 ), pag. 277 – 284
Analiza unor detalii de execuţie adecvate clădirilor cu
consum de energie aproape egal cu zero (nZEB),
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială ”CERCETĂRI INTEGRATE PENTRU
ORAŞE REZILIENTE, CONFORTABILE ŞI
SIGURE”, workshop-ul
"CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI
MECANISME DE VERIFICARE A
CONFORMITĂŢII PENTRU IMPLEMENTAREA
CONCEPTULUI NZEB ÎN ROMÂNIA". Rezumat
publicat în volumul conferinţei, pag. 56 - 57
Soluţii ecologice de termoizolare adecvate clădirilor
cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB),
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială
"EXCELENŢA ÎN CERCETAREA DIN INGINERIA
SEISMICĂ ŞI ACŢIUNILE CLIMATICE"
Dezvoltarea materialelor sustenabile pe bază de materii
prime natural, Conferinţa de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului, 22-23 septembrie 2016, Iasi, Romania
Behavior of Ceramic Facades to The Lateral Actions
Produced by the Earthquake Motions, 16-th
Anniversary International Multidisciplinary Scientific
Geoconference & Expo SGEM ISSN 1314-2704 Conference Proceedings
Innovative masonry elements with thermal
performance, Brick and Block Masonry-Trends,
Innovations and Challenges-Modena, da Porto &
Valluzi (Eds) 2016 Taylo&Francis Grup, London,
ISBN 978-1-138-02999-6 - Conference Proceedings ,
pag.121
Procese dinamice de consolidare a terenurilor de
fundare folosind stabilizatori ecologici, A XII-a
Conferinţă de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice
CONSILOX, 16-20 Septembrie, Sinaia, Romania,
Volumul de rezumate lucrările conferinţei, pag. 26,
ISSN 2285-6145

Nume Autor

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

Zaharia Marta
Cristina

2016

0

10 03
01

Zaharia Marta
Cristina

2016

0

10 03
01

V. Vasile, H. Petran,
A. Dima, C. Petcu

2016

0

10 03
02

dr. ing. Horia Petran,
dr. ing. Cristian
Petcu, conf. dr. ing.
Mihaela-Stela
Georgescu,
arh. Norana Petre,
ing. Mihai Toderaşc

2016

0

10 03
02

dr. ing. Horia Petran,
dr. ing. Cristian
Petcu, ing. Vasilica
Vasile,
ing. Alina Dima, ing.
Mihaela Ion

2016

0

10 03
02

Cherecheş M., Miron
L., Cobzaru A.,
Miron C.

2016

0

10 03
03

Matei ClaudiuLucian Grigorasenco
Cristian

2016

0

10 04
01

Matei ClaudiuLucian

2016

0

10 04
01

Dobrescu C. F.

2016

0

10 04
02
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Nr.
crt.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.
Systematic studies on defining interaction process of
clay minerals for achieving synthetic mixtures as
composite materials applied in stabilization works, 3rd
International Conference Structural and Physical
Aspects of Construction Engineering, Book of
abstracts, ISBN 978-80-553-2643-6,
2 pag.
Dynamic loading performance of fibre engineered
cementitious materials with self-healing capacity (SHFECM), în: Proceedings of the 16th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO –
SGEM 2016, Section Green Buildings Technologies
And Materials, 28 iunie - 7 iulie 2016, Albena,
Bulgaria, ISBN 978-619-7105-69-8, ISSN 1314-2704,
pag. 91-98, [ISI Web of Knowledge Proceedings].
Dynamic performance of engineered cementitious
composites (ECCs): initial evaluation, în: Rezumatele
lucrărilor Celei de-a XII-a ediţii a Conferinţei INCD
URBAN-INCERC „Excelenţa în cercetarea din
ingineria seismică şi acţiunile climatice”, 22-23
septembrie, Iaşi, România, ISSN 2343-7537, pag. 55,
[indexată în Europa World of Learning/Routledge,
ProQuest şi Ulrich's], disponibilă la
http://pub.incd.ro/].
Produse acrilice cu microsfere ceramice şi de silicon,
cu adaos de caolin. Rolul hidratării caolinului, Cea dea XII-a ediţie a Conferinţei de Cercetare în Construcţii,
Economia construcţiilor, Arhitectură, Urbanism şi
dezvoltare teritorială şi Conferinţa Aniversară a 60 de
ani a Sucursalei Iaşi, Conferinţa de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, vol.
12, pag. 40 - 41
Analiza costului clădirilor şi construcţiilor speciale
pe baza evoluţiei preţurilor sectorului de construcţii în
anul 2015, Cercetări integrate pentru oraşe reziliente,
confortabile şi sigure, Rezumate ale lucrărilor, pagina
nr. 41
Analiza costului clădirilor şi construcţiilor speciale
pe baza evoluţiei preţurilor sectorului de construcţii în
trimestrul II 2016, Excelenţă în cercetarea din ingineria
seismică şi acţiunile climatice, Rezumate ale lucrărilor,
pagina nr. 25

34.

Housing quality conditions in Romania, in the context
of EU member state, EUROINVENT – International
Conference on Innovative Research

35.

Limitări de mediu şi juridice ale acţiunilor publice
privind planificarea şi legalizarea aşezărilor informale
din România

Nume Autor

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

Dobrescu C. F.,
Călăraşu E. A.,
Ungureanu V. V.

2016

0

10 04
02

Baeră C., Snoeck D.,
Szilágyi H., Mircea
C., De Belie N.

2016

0

10 04
03

Baeră C., Szilagyi
H., Micea C., Dico C

2016

0

10 04
03

I.Popa,
A. Mureşanu

2016

0

10 04
04

Silviu Lambrache

2016

0

10 05
01

Silviu Lambrache

2016

0

10 05
01

2016

0

10 06
01

2016

0

10 06
01

Vâlceanu DanielGabriel,
Toth Georgiana,
Ivana Cristina,
Tămîrjan GeorgianaDiana
Vâlceanu DanielGabriel,
Ivana Cristina,
Suditu Bogdan
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Nr.
crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

36.

Rezilienţa socio-spaţială a oraşelor din România –
context ideologic şi economic

37.

Informal Settlements of the Roma Communities in
Romania

38.

Self-segregation and its implication in the context of
inclusive territorial development

39.

Ghetoizarea ca fenomen socio-spaţial în România
urbană: de la segregare rezidenţială la nevoia de
politici de locuire

40.

Structura familială şi riscul de sărăcie în spaţiul
Uniunii Europene

Suditu Bogdan
Dumitrache Liliana
Vâlceanu DanielGabriel
Nae Mariana
Vîrdol Daniel
Suditu Bogdan
Vâlceanu DanielGabriel,
Ivana Cristina,
Cepraga Theodor
Vâlceanu DanielGabriel
Ivana Cristina
Vâlceanu DanielGabriel
Chicoş Alina-Tincuţa
Petre Raluca
Anghelina Felix
Anghelina Ionela

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

2016

0

10 06
01

2016

0

10 06
01

2016

0

10 06
01

2016

0

10 06
01

2016

0

10 06
01

2017
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Titlul articolului, Manifestarea
ştiintifică, Volumul, Pagina nr.
The NIRD URBAN-INCERC
Seismic Network – data from recent
Vrancea, Romania earthquakes, 16
European Conference on
Earthquake Engineering,
Thessaloniki, 18-21 iunie 2018
(Articol acceptat).
On-line data transmission, as part of
the seismic evaluation process in the
buildings field, Proceedings of
World Multidisciplinary Earth
Sciences Symposium - WMESS,
September 11-15, 2017, Prague,
Czech Republic, indexed in Web of
Science.
Selection criteria for investigation of
microseismic and ambient vibration,
Proceedings of 17th International
Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM 2017, 27
June-6 July, 2017, Albena, Bulgaria,
indexed in Web of Science.
The seismic network of NIRD
URBAN-INCERC for strong motion
recording: a valuable tool for 50
years of seismic monitoring activity,
Proceedings of 6th National
Conference on Earthquake
Engineering and 2nd National
Conference on Earthquake
Engineering and Seismology,
6CNIS&2CNISS, June 14-17, 2017,

Nume Autor

An apariţie

Nr.
citări
ISI

Proiect

C. S. Dragomir, V. Meita, I.
G. Craifaleanu, D. Dobre, E.
S. Georgescu, A. Cismelaru

2018

10 01 01

Dragomir C.S., Dobre D.,
Craifaleanu I.G., Georgescu
E.S.

2017

10 01 01

Dragomir C.S., Dobre D.

2017

10 01 01

Dragomir C.S., Craifaleanu
I.G., Meita V., Dobre D.,
Georgescu E.S., Cismelaru A.

2017

10 01 01
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5.

6.

7.

8

9

10

11

Bucharest, Romania
Dynamic characteristics of buildings
from signal processing of ambient
vibration, Proceedings of World
Multidisciplinary Civil Engineers,
Architectures, City and Urban
Planners – WMCAUS, June 12-16,
2017, Prague, Czech Republic,
indexed in Web of Science.
Ex-ante and ex-post instrumental
diagnosis of buidings structural
health, an approach at the level of
the national seismic network,
URBAN-INCERC, Scientific papers
Series E- Land reclamation earth
observation & surveying
environmental engineering, Vol. 6,
pages 77-80, indexed in Web of
Science.
NIRD URBAN-INCERC, Romania
seismic strong motion network: State
of the art and needs of development,
Proceedings of 16th World
Conference on Earthquake
Engineering - 16WCEE, January 913, 2017, Santiago de Chile
Test-based design of innovative
concrete structures, în: Proceedings of
the
17th
International
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference & EXPO – SGEM
2017, Section Green Design And
Sustainable Architecture, 29 iunie - 5
iulie 2017, Albena, Bulgaria, ISBN
978-619-7408-13-3, ISSN 1314-2704,
pag. 793-800 [Thomson Reuters ISI
Web of Knowledge, ELSEVIER
products:
SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited By
Linking, ProQuest &
GeoRef,
EBSCO,
Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb, British library]
Robust
steel-concrete
structure
assembled by post-tensioning, resistant
to seismic action, în: The 9th Edition
of European Exhibitions of Creativity
and Innovation EUROINVENT 2017
Resilient
Steel-Concrete
Seismic
Resistant Frame Assembled by PostTensioning, în: Proceedings of the
International
Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM
Viena Green 2017 Sessions, 27-30
noiembrie 2017, Viena, Austria;
[Thomson Reuters ISI Web of
Knowledge, ELSEVIER products:
SCOPUS,
CrossRefDatabase,
CrossRef Cited By Linking, ProQuest
& GeoRef, EBSCO, Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb,
British
library]
Seismic type loading test of an

Dobre D., Dragomir C.S.

2017

10 01 01

Dragomir C.S., Dobre D.,
Craifaleanu I.G., Georgescu
E.S.

2017

10 01 01

Dragomir C.S., Meita V.,
Craifaleanu I.G., Georgescu
E.S., Dobre D.

2017

10 01 01

Păstrav M., Constantinescu H.,
Gherman O.

(2017)

10 01 02

Păstrav M.

(2017)

10 01 02

Păstrav M. I.

(2017)

10 01 02

Păstrav M.

(2017)

10 01 02
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12

13
14

15

16

17

18

19

innovative mix steel-concrete joint, la
Conferința internațională ”Cercetările
aplicative cheia dinamicii dezvoltării
sustenabile în piața construcțiilor” 2526 octombrie 2017, Cluj-Napoca,
România (rezumat extins) ISSN 23437537, http://pub.incd.ro/, Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge;
SOME CONSIDERATIONS ON
DESIGNING AUTOMATIC
ADAPTABLE STRUCTURES AT
VIBRATIONS (CONSTRUCTIONS
WITH RELATED LINKS), A XIII-a
ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială, · Sucursala Cluj-Napoca a
INCD URBAN-INCERC, vol. 13,
ISSN 2343-7537,
http://pub.incd.ro/AP/index.htm.
Testing method for external cladding
systems, 25-27 Mai 2017,
EUROINVENT 2017, Iaşi, România
Simularea incendiilor de faţadă ale
clădirilor, 25-27 Octombrie 2017,
Cluj-Napoca, România.
Răspunsul la foc al izolaţiei termice
amplasate pe faţada clădirii, 25-27
Octombrie 2017, ”Salonul Cercetării
Româneşti”, Palatul Parlamentului,
Bucureşti, România
Testing method for external cladding
systems, 25-27 Mai 2017,
EUROINVENT 2017, Iaşi, România

Hariga Florin - Radu

10 01 03

2017

Simion A., Dragne H.

2017

10 02 01

Simion A., Anghel I., Stoica
D., Dragne Horaţiu

2017

10 02 01

Simion A., Dragne H., Stoica
D.

2017

10 02 01

Simion A., Dragne H.

2017

10 02 01

Comunicare ştiinţifică:
Percepţia psihoacustică a zgomotului
în clădiri civile, - chestionar studiu -,
susţinută la Cea de a XIII-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială a INCD URBANINCERC, ” Cercetările aplicative,
cheia dinamicii dezvoltării sustenabile
în piaţa construcţiilor”,
25-27 oct. 2017, Cluj-Napoca,
România.
1 Poster, cu titlul ” Studies about
human psychoacoustics perception of
noise in civil buildings”, transmis la
Conferinţa EUROINVENT 2017 –
9th European Exhibition of
Creativity and Innovation, care a
avut loc la Iaşi, Romania, în perioada
25-27 Mai. 2017, pentru care s-a
câştigat Medalie de bronz.

Zaharia Marta Cristina,
Alexe Ioana Mihaela

1 Poster, cu titlul ” Studii privind
percepţia psihoacustică umană a

Zaharia Marta Cristina,
Alexe Ioana Mihaela

10 03 01

2017

Zaharia Marta Cristina,
Alexe Ioana Mihaela

10 03 01

2017

10 03 01
2017
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20

21

22

23

24

25

zgomotului în clădirile civile”,
transmis la Salonul Cercetării 2017,
care a avut loc la MCI, în Bucureşti,
25-27 oct. 2017
“Materials from renewable sources
as thermal insulation for nearly zero
energy buildings (nZEB)” în seria
Springer Proceedings in Energy,
ISBN 978-3-319-63214-8, pag. 159167, 2017
Detalii de execuție adecvate clădirilor
cu consum de energie aproape egal
cu zero (nZEB),
Conferinţa INCD, Ediţia a 13-a

Development of sustainable materials
for thermal insulation systems to meet
EU 20-20-20 targets”, Proceedings of
the 9th edition of EUROINVENT European Exhibition of Creativity
and Innovation, StudIS Publishing
House, 697 pag., ISBN 978-606-775212-0, pag. 465-466
Experimental research concerning the
development of sustainable materials
based on natural primary products,
A treisprezecea ediție a conferinței
INCD URBAN-INCERC Conferința de cercetare în
construcții, economia construcțiilor,
urbanism și amenajarea teritoriului Rezumate ale lucrărilor, Publicație
indexată Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge, Editura INCD URBAN INCERC, 143 pag., ISSN 2343-7537,
pag. 45-46
Cercetări experimentale privind
dezvoltarea materialelor sustenabile
pe bază de materii prime naturale,
A treisprezecea ediție a conferinței
INCD URBAN-INCERC Conferința de cercetare în
construcții, economia construcțiilor,
urbanism și amenajarea teritoriului Rezumate ale lucrărilor, Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge, Editura INCD URBAN INCERC, 143 pag., ISSN 2343-7537,
pag. 111-112
Experimental research to improve
performance of building materials:
2010 – 2017,
A treisprezecea ediție a conferinței
INCD URBAN-INCERC Conferința de cercetare în
constructii, economia construcțiilor,
urbanism și amenajarea teritoriului Rezumate ale lucrărilor, Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și

Petcu C., Petran H., Vasile V.,
Toderașc M.

2017

10 03 02

dr. ing. Horia Petran, dr. ing.
Cristian Petcu, conf. dr. ing.
Mihaela-Stela Georgescu
arh. Norana Petre, ing. Mihai
Toderaşc, ing. Marian-Ciprian
Niculuță
M. Cherecheș,
L. Miron,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron,
I. Puscasu,
N-C. Chereches

2017

10 03 02

2017

10 03 03

M. Cherecheș,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron

2017

10 03 03

M. Cherecheș,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron

2017

10 03 03

A. Cobzaru,
M. Cherecheș,
A. Ciobanu

2017

10 03 03
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26

27

28

29

Europa World of Learning /
Routledge, Editura INCD URBAN INCERC, 143 pag., ISSN 2343-7537,
pag. 39-40
Cercetări experimentale pentru
cresterea performantei materialelor de
constructii: 2010 – 2017,
A treisprezecea ediție a conferinței
INCD URBAN-INCERC Conferința de cercetare în
construcții, economia construcțiilor,
urbanism și amenajarea teritoriului Rezumate ale lucrărilor, Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge, Editura INCD URBAN INCERC, 143 pag., ISSN 2343-7537,
pag. 105-106
Sisteme și echipamente de încălzire și
răcire a spațiului adecvate clădirilor
cu consum de energie aproape egal cu
zero (nZEB), Conferința de cercetare
în construcții, economia
construcțiilor, arhitectură, urbanism
și dezvoltare teritorială, Ediția a
XIII-a, 25-27 octombrie 2017, ClujNapoca
The waterproofing of buildings applications for future,
EUROINVENT 2017, pag.464
Aspects regarding the assessment of
the environmental performance of
waterproofing systems, an integrated
components in construction, 20th
Romanian International Conference
on Chemistry and Chemical
Engineering (RICCCE) 2017

A. Cobzaru,
M. Cherecheș,
A. Ciobanu

2017

10 03 03

Ciprian Ene, Melania
Cruceanu

2017

10 03 04

Vasile V., Dima A., Ion M.,
Cioncu-Puenea M., Stamate C.

2017

10 03 05

Vasile V., Dima A., Ion M.,
Cioncu-Puenea M., Stamate C.

2017

10 03 05

30

Convergenţa structurală şi
funcţională a noilor materiale şi
sisteme hidroizolante,
Conferinţa INCD, Ediţia a 13-a

Vasile V., Dima A., Ion M.,
Cioncu-Puenea M., Stamate C.

2017

10 03 05

31

The waterproofing of buildings applications for future, Salonul
Cercetării Românești - 2017
Environmental impact of new
waterproofing materials and systems,
Simpozion Environment&Progress 2017
Innovative Masonry Elements With
Thermal Performance , 17-th
Anniversary
International
Multidisciplinary
Scientific
Geoconference & Expo SGEM 26
June -6 July 2017, Albena, Bulgaria
ISSN 1314-2704 - Conference
Proceedings
Study concerning bearing assessment
of natural and stabilized soils using
binders with ecological benefits

Vasile V., Dima A., Ion M.,
Cioncu-Puenea M., Stamate C.

2017

10 03 05

Vasile V., Dima A., Ion M.,
Cioncu-Puenea M., Stamate C.

2017

10 03 05

32

33

34

Matei Claudiu-Lucian

10 04 01

2017

Dobrescu C. F.

2017

10 04 02
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35

36

37

38

39

based on parametric correlations,
Romanian Journal of Materials 2017,
47 (1), 112 -116, factor de impact
0,612
Evaluarea parametrilor de rezistenţă si
deformabilitate ai terenului pe baza
încercărilor de laborator, Zilele
Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România (în curs de apariţie)
Aplicaţii experimentale de integrare
a produselor cu beneficii ecologice în
lucrările de construcţii şi reabilitări
rutiere, rezumate ale lucrărilor, A
XIII-a Conferinţă a INCD URBANINCERC “Cercetări applicative,
cheia dinamicii dezvoltării
sustenabile în piaţa construcţiilor,
Rezumatele lucrărilor, Ed. INCD
URBAN-INCERC, Bucureşti, pg. 123
Preliminary research for development
of fiber concrete with self compacting
properties, în: Proceedings of the 17th
International
Multidisciplinary
Scientific GeoConference & EXPO –
SGEM
2017,
Section
Green
Buildings
Technologies
And
Materials, 29 iunie - 5 iulie 2017,
Albena, Bulgaria, ISBN 978-6197408-13-3, ISSN 1314-2704, pag. 359366 [revistă indexată în bazele de
date Thomson Reuters ISI Web of
Knowledge,
ELSEVIER
products:SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited
By Linking, ProQuest & GeoRef,
EBSCO,
Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb, British library].
Fibre
engineered
cementitious
materials (fecm) optimisation by the
use of hybrid polypropelene fibres and
supplementary powder addition, în:
Proceedings of the 17th International
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference & EXPO – SGEM
2017, Section Green Buildings
Technologies And Materials, 29 iunie
- 5 iulie 2017, Albena, Bulgaria,
ISBN 978-619-7408-13-3, ISSN 13142704, pag. 169-176 [revistă indexată
în bazele de date Thomson Reuters
ISI Web of Knowledge, ELSEVIER
products:SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited
By Linking, ProQuest & GeoRef,
EBSCO,
Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb, British library].
Designing
self-compacting
fibre
reinforced concrete compositions by
optimal materials synthesiS, în:
Proceedings of the 17th International
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference & EXPO – SGEM

Dobrescu C. F.,

2017

10 04 02

Dobrescu C. F.,
Călăraşu E. A.

2017

10 04 02

Baeră C., Szilagyi H., Păstrav
M., Gherman O.,
Constantinescu H.

(2017)

10 04 03

Baeră C., Szilagyi H., Mircea
C., Hegyi A., Snoeck D.

(2017)

10 04 03

Szilagyi H., Baeră C., Păstrav
M., Gherman O.,
Constantinescu H.

(2017)

10 04 03
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40

2017, Section Green Buildings
Technologies And Materials, 29 iunie
- 5 iulie 2017, Albena, Bulgaria,
ISBN 978-619-7408-13-3, ISSN 13142704, pag. 81-85 [revistă indexată în
bazele de date Thomson Reuters ISI
Web of Knowledge, ELSEVIER
products:SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited
By Linking, ProQuest & GeoRef,
EBSCO,
Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb, British library].
Optimizarea materialelor cementoase
cu fibre și potențial de autovindecare
prin
utilizarea
adaosurilor
suplimentare
(Optimising
fibre
engineered cementitious materials
with self-healing potential (SHFECM) by the use of supplementary
additions), în Vol. Rezumate ale
lucrărilor celei de-a treisprezecea
ediție a conferinței INCD URBANINCERC Conferința de cercetare în
construcții economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului:
Cercetările
aplicative,
cheia
dinamicii dezvoltării sustenabile în
piața construcțiilor, Cluj-Napoca, 2526 octombrie 2017, ISSN 2343-7537,
http://pub.incd.ro/,
Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge;

Baeră C., Szilagyi H., Mircea
C., Lăzărescu A

2017

10 04 03

41

Compozite cementoase armate dispers
cu fibre polimerice şi aspect
autocompactant
(Cementitious
composites reinforced with polymeric
fibre and self compacting (SC)
behaviour), în Vol. Rezumate ale
lucrărilor celei de-a treisprezecea
ediție a conferinței INCD URBANINCERC Conferința de cercetare în
construcții economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului:
Cercetările
aplicative,
cheia
dinamicii dezvoltării sustenabile în
piața construcțiilor, Cluj-Napoca, 2526 octombrie 2017, ISSN 2343-7537,
http://pub.incd.ro/,
Publicație
indexată de Ulrich's / ProQuest și
Europa World of Learning /
Routledge.

Szilagyi H., Baeră C., Dico C.,
Florean C.

2017

10 04 03

42

The influence of kaolin content in
ensuring the anti-corrosive character
of acrylic products with ceramic and
silicon microspheres, în: Sandu A.V.,
Sandu I.G., Proceedings of The 9th
Edition of European Exhibition of
Creativity
and
Innovation
–
EUROINVENT 2017, Romanian

I.Popa,
A. Mureșanu

2017

10 04 04
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43

44

45

46

Inventors Forum, Iaşi, 539 pag., pag.
469,
disponibil
la
http://www.euroinvent.org/cat/e2016.
pdf
Anticorrosive character of the 3 layered systems of acrylic products
with ceramic microspheres and kaolin
addition. Part 1, Construcţii
[clasificarea revistei conform
CNCSIS: B+, cod 892, ISSN 12212709], disponibil la
http://constructii.incerc2004.ro/Archi
ve/2011-1/art4-1-2011.pdf
The influence of kaolin content in
ensuring the anti-corrosive character
of acrylic products with ceramic and
silicon microspheres, EUROINVENT
- European Exhibition of Creativity
and Innovation, Iaşi, România
(poster)
The influence of kaolin content in
ensuring the anti-corrosive character
of acrylic products with ceramic and
silicon
microspheres,
Salonul
Cercetării
Românești
2017,
octombrie 2017, București, România
(poster)
Sisteme multistrat de produse acrilice
cu microsfere ceramice și de silicon,
cu adaos de caolin, Cea de-a XIII a
ediţie a Conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială
a
INCD
URBANINCERC, Cercetările aplicative,
cheia
dinamicii
dezvoltării
sustenabile în piaţa construcţiilor,
25-27 octombrie 2017, Cluj-Napoca,
România

I.Popa,
A. Mureșanu

in curs de
aparitie

10 04 04

I.Popa,
A. Mureșanu

2017

10 04 04

I.Popa,
A. Mureșanu

2017

10 04 04

I.Popa,
A. Mureșanu

2017

10 04 04

47

Rehabilitation principles of historical
steel bridges in the western part of
romania; an architectural point of
view, 14-16 iunie 2017-Conferinta de
la Vrsac Serbia organizata de
INSTITUT IMS AD BELGRAD,
CAMERA
DE
SERBIA
DE
INGINERI si Ministerul Educației,
Știință și Dezvoltare Tehnologică

Schwalie A., Feier A., Popov
M., Bancila R.

2017

10 04 05

48

Steel bridges in the West of the
country. The first welded bridge in
Romania- Interferente si succese –
Zilele Tehnice Germane in Banat -89 Iunie 2017
Rehabilitation of an old forest
narrow gauge railway line for a
sustainable development of the
tourism-CiBV 2017-Brasov

Anamaria Feier

2017

10 04 05

D. Bolduș, A. Feier, R.
Bancila, M. Vioreanu

2017

10 04 05

Sudabilitatea - comportarea la
sudare a otelului-beton- Cea de-a

Anamaria Feier, Felicia
Enache, Aurelian Gruin, Jurca

2017

10 04 05

49

50
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51

52

53

54

55

56

57

58

XIII-a conferinta a INCD URBANINCERC, 25-27 octombrie 2017,
Cluj-Napoca

Avram

“Improving the bearing capacity of
the difficult foundation ground using
recycled aggregates from crushed
concrete” 17thAnniversary
International Multidisciplinary
Scientific Geoconference & Expo
SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 29
iunie - 5 iulie 2017
“Improving the bearing capacity of
the dificult foundation grounds using
the method of rapid impact
compaction” 17thAnniversary
International Multidisciplinary
Scientific Geoconference & Expo
SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 29
iunie - 5 iulie 2017
“Utilizarea argilei la clădiri”, Cea dea XIII-a conferinta a INCD URBANINCERC, 25-27 octombrie 2017,
Cluj-Napoca

Enache Felicia,
Gruin Aurelian,
Har Oana

2017

10 04 06

Enache Felicia,
Gruin Aurelian,
Har Oana

2017

10 04 06

Enache Felicia,
Gruin Aurelian,
Feier Anamaria,
Jurca Avram

2017

10 04 06

Evaluation techniques of the antigraffiti innovative products to
combat
anthropogenic
attacks,
Sandu A.V., Sandu I.G., 9th Edition
of European Exhibition of Creativity
and Innovation – EUROINVENT
2017, Romanian Inventors Forum,
Iaşi, Proceedings of Conference, pag.
463
Graffiti phenomenon. The boundary
between
art
and
vandalism,
Conference – The Importance of
Place, Sarajevo, Avramidou N.,
Causevic
A.,
Proceedings
of
Conference, pag.344-351
Innovative polymer-based coatings
for anti-graffiti protection, 20th
Romanian International Conference
on
Chemistry
and
Chemical
Engineering
(RICCCE),
Poiana
Brașov Book of Abstracts
Cercetări
aplicative
privind
proprietățile
funcționale
ale
produselor peliculogene inovative
anti-graffiti, Ediţia a 13-a a
Conferinței
de
cercetare
în
construcții, arhitectură, urbanism și
dezvoltare teritorială, cu tema
Cercetările aplicative cheia dinamicii
dezvoltării sustenabile în piața
construcțiilor,
INCD
URBANINCERC, Cluj Napoca, Book of
Abstracts
Analiza
costului
clădirilor
şi
construcţiilor speciale
pe
baza
evoluţiei
preţurilor
sectorului de construcţii în trimestrul

Dima A., Vasile V., Ion M

10 04 07

2017

Dima A., Vasile V., Ion M

10 04 07

2017

Dima A., Vasile V., Ion M

10 04 07
2017

Dima A., Vasile V., Ion M

10 04 07

2017

Silviu Lambrache

10 05 01
2017
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

II 2017, Cercetările aplicative, cheia
dinamicii dezvoltării sustenabile în
piaţa construcţiilor INCD URBANINCERC, Rezumate ale lucrărilor.
Cost analyze of buildings and special
constructions based on price index
developments in the construction
activity for the third quarter of 2016,
European Exhibition of Creativity and
Innovation – EUROINVENT.
Integrated information system for
assessing regional accessibility in
Romania, în: Andrei Victor Sandu,
Proceedings of The 9-th Edition of
EUROINVENT – European
Exhibition of Creativity and
Innovation, 697 pg., ISBN: 978-606775-212-0, 465,
Inovative methodology for assessing
the functional urban areas in Romania,
în: Andrei Victor Sandu, Proceedings
of The 9-th Edition of EUROINVENT
– European Exhibition of Creativity
and Innovation, 697 pg., ISBN: 978606-775-212-0, 468,
Methodology of the functional areas
evaluation in Romania – Annual
Scientific Meeting ’’Geographical
Sciences and Future of Earth’’
Metodologie inovativă pentru
evaluarea zonelor urbane funcționale
din România – A XIII-a ediție a
conferinței de cercetare în
construcții, economia construcțiilor,
arhitectură, urbanism și dezvoltare
teritorială, având ca temă
’’Cercetările aplicative – cheia
dinamicii dezvoltării sustenabile în
piața construcțiilor’’
Tehnologii spațiale în sprijinul
managementului patrimoniului
istoric
Identificarea zonelor de locuire
precară pe baza prelucrării
imaginilor satelitare, Simpozionul
Internațional „Mediul actual și
dezvoltarea durabilă”, Ediția a XII-a
Restricții legislative și de mediu
privind planificarea
aşezărilor informale din România
situate în zonele cu risc la inundații,
Simpozionul Internațional „Mediul
actual și dezvoltarea durabilă”,
Ediția a XII-a
Abordarea problematicii așezărilor
informale în politicile de locuire și
planificare urbană din România,
Simpozionul Internațional „Mediul
actual și dezvoltarea durabilă”,
Ediția a XII-a
Locuirea în România. Documentații
de urbanism și amenajarea

Silviu Lambrache

10 05 01
2017

A. Tache, O. Popescu, M.
Tache

2017

1

10 07 01

A. Tache, O. Popescu, M.
Tache

2017

2

10 07 01

A. Tache, O. Popescu, M.
Tache

2017

-

10 07 01

A.Tache, M. Tache

2017

-

10 07 01

A.Tache, O. Popescu

2017

-

10 07 02

Alina Huzui Stoiculescu

Iași, 2017

10 06 01

Daniel Vâlceanu
Georgiana Toth
Bogdan Suditu
Alina Huzui Stoiculescu
Cristina Ivana

Iași 2017

10 06 01

Daniel Vâlceanu

Iași, 2017

10 06 01

Mariana Dorobanțu, Cristina
Ivana

Cluj, 2017

10 06 01
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teritoriului în contextul dezvoltării
teritoriale integrate la nivel național
și european, A XIII-a conferință
INCD URBAN-INCERC

4.2.3. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante:
2016
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Titlul articolului
Indoor air quality –
a key element of the
energy performance
of the Buildings
Dezvoltarea
materialelor
sustenabile pe bază
de materii prime
naturale /
Development of
sustainable
materials based on
natural fibres
Concrete structures
under impact
loading: general
aspects
Indici medii
orientativi de
actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor
speciale la nivelul
trimestrului II 2016
Indici medii
orientativi de
actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor
speciale la nivelul
trimestrului I 2016
Indici medii
orientativi de
actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor
speciale la nivelul
trimestrului IV 2015
Outdoor advertising
and urban
landscape in
Bucharest – a
reality between
planning and
economics practices

Numele Jurnalului, Volumul, Pagina
nr.

Nume Autor

Anul
publicării

Proiect

Energy Procedia 96 ( 2016 ), pag. 277 – 284

V. Vasile, H.
Petran, A.
Dima, C. Petcu

2016

10 03
02

Conferinţa de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului. Rezumate ale
lucrărilor 12:11-12 / 59-60 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi Ulrich's)],
disponibil la http://pub.incd.ro/AP/index.htm

Cherecheş M.,
Miron L.,
Cobzaru A.,
Miron C.

2016

10 03
03

Urbanism. Architectură. Construcţii
7(3):239-250 [clasificarea revistei conform
CNCS/CNCSIS: revistă cotată ISI, ISSN
2069-6469], disponibil la http://www.
http://uac.incd.ro/ (integral)

Baeră C.,
Szilagyi H.,
Mircea C., Criel
P., De Belie N.

2016

10 04
03

Probleme de Economia Construcţiilor, nr. 2,
pagina nr. 4

Silviu
Lambrache

2016

10 05
01

Probleme de Economia Construcţiilor, nr. 2,
pagina nr. 25

Silviu
Lambrache

2016

10 05
01

Probleme de Economia Construcţiilor, nr. 1,
pagina nr. 4

Silviu
Lambrache

2016

10 05
01

Urbanism Architecture Constructions

Suditu Bogdan
Vâlceanu
Daniel-Gabriel
Dumbrăveanu
Daniela
Gheorghilaş
Aurel
Tentiş Mihai

2016

10 06
01
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Nr.

Titlul articolului

8.

Using ESDA for
studying
demographic
disparities in
Romanian Low
Urban Polarization
Areas
”A methodology for
the evaluation of
functional urban
areas in Romania”
Dezvoltare durabilă
versus dezvoltare
teritorială durabilă /
Sustainable
development versus
sustainable territorial
development

9.

10.

Numele Jurnalului, Volumul, Pagina
nr.

Nume Autor

Anul
publicării

Proiect

Urbanism Architecture Constructions

Suditu Bogdan
Vâlceanu
Daniel-Gabriel
Neguţ Silviu
Dumitrache
Liliana
Nae Mariana
Simion Gabriel
Vîrdol Daniel

2016

10 06
01

Romanian Journal of Geography - volume
60(1)/2016:73-83

Tache Antonio
Tache Monica

2016

10 07
01

Revistei Şcolii Doctorale de Urbanism, 1:514

Petre R

2016

10 07
03

2017
Nr.

Titlul articolului

1.

Environmental impact
of new waterproofing
materials and systems

2.

Rehabilitation of an old
forest narrow gauge
railway line for a
sustainable development
of the tourism

3

Re-use of existing steel
structure as part of
sustainable development

4

WELDABILITY - THE
WELDING BEHAVIOR
OF REBAR’S

5

Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului III
2017
Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului II
2017
Indici medii orientativi

6

7

Numele Jurnalului,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

Studia
Universitatis Vasile V., Dima
Babeș-Bolyai,
A., Ion M.,
Ambientum, 2018
Cioncu-Puenea M.,
Stamate C.
Bulletin of the
D. Bolduș, A.
Transilvania University
Feier, R. Bancila,
of Braşov • Vol. 10 (59)
M. Vioreanu
No. 1 - 2017
Series I: Engineering
Sciences
Welding and Material Anamaria Feier,
Testing Journal, ISSN Anamaria
1453-0392
Radomir, Radu
Bancila
Revista CONSTRUCŢII- Anamaria Feier,
INCD URBAN INCERC Felicia Enache,
Aurelian Gruin,
Jurca Avram
Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 1,
pagina nr. 4-24

Anul publicării
În curs de
publicare, probabil
2018
2017

2017

In curs de
publicare

2018

Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 3,
pagina nr. 4-24

2017

Probleme de Economia Silviu Lambrache

2017
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8

9

10

11

12

de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului I
2017
Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului IV
2016

Construcţiilor, nr.
pagina nr. 25-45

3,

Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 2,
pagina nr. 4-24

2017

Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului III
2016
Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului II
2016
Indici medii orientativi
de actualizare a valorii
clădirilor şi
construcţiilor speciale la
nivelul trimestrului I
2016
The integration of
geospatial technologies
and applications in
territorial management
activities

Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 2,
pagina nr. 25-45

2017

Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 1,
pagina nr. 4-24

2017

Probleme de Economia Silviu Lambrache
Construcţiilor, nr. 1,
pagina nr. 25-45

2017

Proceedings of the 9th Popescu O.,
Edition of EURINVENT, Ștefan-Gorân J.
European exhibition of
creativity and innovation,
pag. 461-462

2017

4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care:
a) au stat la baza unor politici sau decizii publice:
2016
Tip documet
Hotărâre de Guvern
Lege
Ordin ministru
Decizie preşedinte
Standard
Altele (se vor

Nr.total
0
0
0
0
0
0

Publicat în:
-

preciza)
2017
Tip documet
Hotărâre de Guvern
Lege
Ordin ministru
Decizie preşedinte
Standard
Altele (se vor

Nr.total

Publicat în:
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preciza)
b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei
şi tehnologiei:
2016
Tip eveniment
web-site
Emisiuni TV
Emisiuni radio
Presă
scrisă/electronică
Cărţi
Reviste
Bloguri
Altele (se vor

Nr.
apariţii
1
0
0
0
0
0
0
5

Nume eveniment:
 Raport privind cutremurul de Vrancea din 24.09.2016 - PN 16 01 01
-



preciza)







Stagiu cercetare în cadrul University Champagne -Ardenne, GRESPI Thermomechanical Laboratory Reims, France, 26 aprilie – 6 mai 2016 prelegere in 2 mai 2016 - PN 10 03 03
Poster 3rd International Conference Structural and Physical Aspects of
Construction Engineering, 9-11 Noiembrie, Štrbské Pleso (High Tatras),
Slovacia - PN 10 04 02
Comunicare orală A XII-a Conferinţă de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Oxidice CONSILOX, 16-20 Septembrie, Sinaia, Romania - PN 10 04 02
Prima Şedinţă de Management (1st Management Committee (MC)
meeting) în cadrul Acţiunii COST CA15202 - Self-healing As preventive
Repair of Concrete, Bruxelles, 30.09.2016, participant: drd. ing.
Cornelia BAERĂ, CS III, în calitate de locţiitor MC (MC România pt
COST CA15202: Dr. ing. Henriette Szilagyi, CS II) - PN 10 04 03
Workshop pentru diseminare şi colectare de probleme existente în mediul
construcţiilor cu referire la problematica armaturilor înglobate in beton, in
ideea de a la transpune in proiecte de cercetare viitoare - PN 10 04 05

2017
Tip eveniment
web-site
Emisiuni TV
Emisiuni radio
Presă scrisă/electronică
Cărţi
Reviste
Bloguri
Altele (se vor preciza)
Expoziție de Inventică

Conferința

Nr. apariţii
1

1

Nume eveniment:
Raport privind
cutremurul de Vrancea
din 24.09.2016

Proiect
10.01.01

Revista ATUAC

10.01.01

Iasi, Romania,
25-27 May
2017

EUROINVENT, 9th
European Exhibition of
Creativity and
Innovation, - Robust
steel-concrete structure
assembled by posttensioning, resistant to
seismic action - autor:
Păstrav M.
•
medalie argint

10.01.02

27-30

International

10.01.02
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internațională

Conferință
internațională

Simpozion – Adunarea
Generală de Toamnă a
CNCisC

Expoziție de Inventică

Medalie aur
Participare cu poster

Participare cu 2 postere

noiembrie 2017, Multidisciplinary
Viena, Austria
Scientific
GeoConference
SGEM Viena Green
2017
Sessions;
Resilient
SteelConcrete
Seismic
Resistant
Frame
Assembled by PostTensioning,
autor:
Păstrav M.
Cluj-Napoca,
Conferința INCD
25-26.10.2017, URBAN-INCERC Conferința de cercetare
în construcții, economia
construcţiilor, urbanism
şi amenajarea
teritoriului: Cercetările
aplicative, cheia
dinamicii dezvoltării
sustenabile în piața
construcțiilor,
Baia Mare –
COMPORTAREA IN
Şuior, 29-30
SITU A
septembrie
CONSTRUCŢIILOR”
2017,
Adunarea Generală de
Toamnă a CNCisC
(COMIISIA
NAŢIONALĂ
“COMPORTAREA in
situ a
CONSTRUCŢIILOR”),
Iasi, Romania,
EUROINVENT, 9th
25-27 May
European Exhibition
2017
of Creativity and
Innovation, - Robust
steel-concrete
structure assembled
by post-tensioning,
resistant to seismic
action - autor:
Păstrav M.
•
medalie
argint
1
European exhibition
of creativity and
innovation,
EUROINVENT, Iasi,
25-27 mai 2017
2
Editia a XII-a
a Conferinţei de
cercetare în
construcții, economia
construcțiilor,
arhitectură, urbanism
și dezvoltare

10.01.02

10.01.02

10.01.02

10.03.03

10.03.03
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Participare cu poster

1

Participare cu poster

1

Participare cu poster

1

Participare cu poster

1

Prezentare orală

1

Altele:
1. Şedinţă de evaluare a
primei etape (Meeting
discussion of the 1st
Grant Period) în cadrul
Acţiunii COST CA15202 Self-healing As preventive
Repair of Concrete, la
Institute of Construction
Sciences “Eduardo
Torroja” C/ Serrano
Galvache 4 (28043,
Madrid) în 26.01.2017.

2. Workshop intern

Madrid,
26.01.2017:
participant:
Henriette
Szilagyi - MC
România pt
COST
CA15202,
Cornelia Baeră
- în calitate de
locţiitor MC

Madrid,

teritorială „Cercetările
aplicative, cheia
dinamicii dezvoltării
sustenabile in piața
construcțiilor –
octombrie 2017”, Cluj
– Napoca, 22-24
octombrie 2017
Salonul cercetării
românești – Conceput
în România 2017, 2428 octombrie 2017,
București
Salonul Cercetării
Româneşti, Bucureşti,
25-27 octombrie 2017
Cea de-a XIII-a ediţie
a conferinţei de
cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor,
arhitectură, urbanism
şi dezvoltare
teritorială, 25-27
octombrie 2017
9th Edition of
EUROINVENT –
European Exhibition
of Creativity and
Innovation, 25-27
Mai 2017
Evaluarea
parametrilor de
rezistenţă si
deformabilitate ai
terenului pe baza
încercărilor de
laborator, Zilele
Academiei de Ştiinţe
Tehnice din România,
6-7 octombrie,
Constanţa
Şedinţă de Evaluare a
lucrărilor de
diseminare în Acţiunii
COST CA15202 Self-healing As
preventive Repair of
COncrete

Internal Scientific

10.03.03

10.04.02

10.04.02

10.04.02

10.04.02

10.04.03

10.04.03
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(Internal Scientific
Workshop) în cadrul
Acţiunii COST CA15202
- Self-healing As
preventive Repair of
COncrete la Institute of
Construction Sciences
“Eduardo Torroja” C/
Serrano Galvache 4
(28043, Madrid) în
26.01.2017
3.Şedinţă de
Management a acțiunii
COST CA15202 (2nd
Management Committee
(MC) meeting), la
Institute of Construction
Sciences “Eduardo
Torroja” C/ Serrano
Galvache 4 (28043,
Madrid) în 27.01.2017.
4. Participare la
Expoziție de Inventică
EUROINVENT, 9th
European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iasi,
Romania, 25-27 May
2017 - ”Experimental
research for mix design
optimization of Selfcompacting concrete
with polymeric fibre
disperse reinforcement
(PF-SCC)”
•
Diplomă și
medalie de aur
5.Participare la Cursul
de Microscopie “CMC –
Concrete Microscopy
Course”, organizat în
Technical University of
Delft, Faculty of Civil
Engineering and
Geoscience”, în perioada
30.05-02.06.2017.
6.Şedinţă de lucru în
cadrul Acţiunii COST
CA15202 – Self-healing
As preventive Repair of
Concrete, la
Friedrichshafen,
Germania în 25.06.2017.
Participant: Cornelia
Baeră, în calitate de

26.01.2017:
participant:
Henriette
Szilagyi - MC
România pt
COST
CA15202,
Cornelia Baeră,
în calitate de
locţiitor MC

Workshop for COST
CA15202

Madrid,
27.01.2017:
participant:
Henriette
Szilagyi - MC
România pt
COST
CA15202,
Cornelia Baeră
- în calitate de
locţiitor MC
Iași, 2527.01.2017:
autori:
Henriette
Szilagyi,
Cornelia Baeră

Şedinţă de
Management a
acțiunii COST
CA15202 (2nd
Management
Committee (MC)
meeting)

10.04.03

EUROINVENT, 2017

10.04.03

Delft, Olanda,
30.0502.06.2017,
Cornelia Baeră

CMC – Concrete
Microscopy Course

10.04.03

Friedrichshafen,
Germania
25.06.2017:
participant:
Cornelia Baeră
- în calitate de
locţiitor MC

Şedinţă de Evaluare a
lucrărilor de
diseminare în Acţiunii
COST CA15202 –
Self-healing As
preventive Repair of
Concrete

10.04.03
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locţiitor MC, România
pt COST CA15202,
respectiv participant
activ în cadrul Grupului
de lucru I (WGI), - Selfhealing concrete and
external healing repair
methods, aflat sub
coordonarea Prof Nele
de Belie (Universitatea
Ghent, Belgia), în
activitatea de realizare a
unei lucrări complexe de
tip State-of the Art, cu
publicare în reviste de
prestigiu internațional,
ca şi lider al Paragrafului
1.1.1 „Autogenous
Healing” în cadrul
Capitolului Self-healing
concrete for new
constructions (lider Henk
Jonkers, Universitatea TU
Delft, Olanda).
7. Lucrările din cadrul
„Training School on
Bridge Quality Control”,
organizat în cadrul
Acţiunii COST TU1406
„QUALITY
SPECIFICATIONS
FOR ROADWAY
BRIDGES,
STANDARDIZATION
AT A EUROPEAN
LEVEL”, în perioada
25-28 septembrie 2017,
la Facultatea de
Construcţii a
Universităţii Tehnice
Cehe (Faculty of Civil
Engineering CTU,
Prague)
8. COMPORTAREA IN
SITU A
CONSTRUCŢIILOR”
Adunarea Generală de
Toamnă a CNCisC
(COMIISIA
NAŢIONALĂ
“COMPORTAREA in
situ a
CONSTRUCŢIILOR”),
Şedinţa a 68-a, Baia Mare
– Şuior, 29-30 septembrie
2017
9. Salonul Cercetării

Praga, Cehia,
25-28
septembrie
2017, Cornelia
Baeră - membru
în Acțiunea
COST TU1406

Training School on
Bridge Quality
Control

10.04.03

Baia Mare –
Şuior, 29-30
septembrie
2017,
participanți:
Henriette
Szilagyi,
Carmen Dico

Simpozion –
Adunarea Generală de
Toamnă a CNCisC

10.04.03

Bucureşti, 25-

Salonul Cercetării

10.04.03
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27 Octombrie
2017

Românești-2017

Cluj-Napoca,
25-26.10.2017,
Participanți:
Colectivul
integral al
sucursalei ClujNapoca

Cea de-a treisprezecea
ediție a conferinței
INCD URBANINCERC - Conferința
de cercetare în
construcții, economia
construcţiilor,
urbanism şi
amenajarea
teritoriului:
Cercetările aplicative,
cheia dinamicii
dezvoltării sustenabile
în piața construcțiilor,
Conferinţa aniversară
55 de ani a Sucursalei
Cluj
Cluj-Napoca, 2526.10.2017

Cărţi

1

Reviste

1

Sandu A.V., Sandu I.G.,
Proceedings of The 9th
Edition of European
Exhibition of Creativity
and Innovation –
EUROINVENT 2017,
Romanian Inventors
Forum, Iaşi
Conferinţa de cercetare
în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism
şi
amenajarea
teritoriului. Rezumate
ale lucrărilor

Bloguri
Conferințe

1

Românești-2017, Palatul
Parlamentului,
Bucureşti, 25-27
Octombrie 2017,
Cercetarea (prezentare:
Poster): Optimizarea
compoziţională a
betoanelor
autocompactante armate
dispers cu fibre
polimerice (PF-SCC),
Autori: Henriette
Szilagyi, Cornelia Baeră
10. Cea de-a
treisprezecea ediție a
conferinței INCD
URBAN-INCERC Conferința de cercetare
în construcții, economia
construcţiilor, urbanism
şi amenajarea
teritoriului: Cercetările
aplicative, cheia
dinamicii dezvoltării
sustenabile în piața
construcțiilor,
Conferinţa aniversară 55
de ani a Sucursalei Cluj
Cluj-Napoca, 2526.10.2017

10.04.03

Cea de-a XIII-a ediţie a
Conferinţei de Cercetare
în
Construcţii,
Economia construcţiilor,
Arhitectură, Urbanism
şi dezvoltare teritorială
şi Conferinţa Aniversară
a 50 de ani a Sucursalei
Cluj
Napoca,
octombrie 2017
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4.2.

Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele
asemenea:
2016

Tip

Nr. ... realizat in 2016 / proiect

Tehnologii
Procedee
Produse
informatice
Reţele
Formule
Metode
Reţete

10
01
01

10
01
02

10
01
03

10
02
01

10
03
01

10
03
02

10
03
03

10
03
04

10
03
05

10
04
01

10
04
02

10
04
03

10
04
04

10
04
05

10
04
06

10
04
07

10
05
01

10
06
01

10
07
01

10 10
07 07
02 03

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2017

10 10 10 10 10
01 01 01 02 03
01 02 03 01 01
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Tip
Tehnologii
Procedee
Produse informatice
Reţele
Formule
Metode
Reţete
Elaborare solutii

Numar realizat in 2017 / proiect PN 16
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03 03 03 03 04 04 04 04 04 04
02 03 04 05 01 02 03 04 05 06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2** 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1* 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10
04 05 06 07 07
07 01 01 01 02
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 1 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2 1 1
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

* Proiect de specificatie tehnica privind valorificarea deseurilor provenite din constructii si
demolari in amestecuri cu pamanturi si/sau adaos de lianti ecologici stabilizatori
** Retete (compozitii de principiu pentru produs peliculogen / sistem peliculogen multistrat de
protectie nano, cu caracteristici termoizolatoare)
din care:
4.3.1 Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale şi altele asemenea:
2016
Nr.propuneri brevete Anul înregistrării Autorul/Autorii Numele propunerii de brevet
OSIM
EPO

0
0

-

-

-

USPTO

0

-

-

-

2017
Nr.propuneri
brevete

Anul înregistrării

Autorul/Autorii

Numele propunerii de
brevet
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OSIM
EPO

USPTO

4.4.

Structura de personal:

Personal CD (Nr.)
Total personal
Total personal CD
cu studii
superioare
cu doctorat
doctoranzi

2016
197
119
87

2017
168
114
93

33
5

33
3

4.5. Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte
fizice şi produse realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date
conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene,
fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare
arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute:

Nr.

Nume
infrastructură/obiect/bază
de date...

Data
achiziţiei

Valoarea
achiziţiei
(lei)

Sursa
finanţării

Valoarea
finanţării
infrastructurii
din bugetul
Progr. Nucleu

Nr. Ore-om
de utilizare a
infrastructurii
pentru
Programulnucleu

1.
2.

5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare:
2016
Nr.
Proiecte internaţionale
Proiecte naţionale

3

Tip
Ex. Orizont 2020, Bilateral, EUREKA, COST, etc.
 1 proiect COST CA15202 - Self-healing As preventive Repair of
COncrete – PN 10 04 03
 1 proiecte de cercetare post-doctorală (PD) – PN 10 06 01
 1 proiect PNCDI3 – PN 10 07 01

2017
Proiecte internaţionale

Nr.
1. COST CA15202 Self-healing As
preventive Repair of
Concrete
2. COST TU1406

Tip
COST (European Cooperation in Science
and Technology)
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Proiecte naţionale

„QUALITY
SPECIFICATIONS
FOR ROADWAY
BRIDGES,
STANDARDIZATION
AT A EUROPEAN
LEVEL
1

5PS/02.11.2017 Cercetări privind
dezvoltarea capacităţii de transfer şi
comercializare a rezultatelor din cercetare
privind valorificarea integrată a resursei
naturale de lână. Aplicabilitatea produselor
eco-inovative pe bază de lână de oaie în
domeniul construcţiilor.”

6. Rezultate transferate în vederea aplicării :
2016
Tip rezultat
Procedeu de realizare a
zidariilor cu
performante de izolare
superioare

Instituţia
beneficiară
(nume instituţie)

Efecte socio-economice la utilizator

Proiect

S.C. CEMACON
S.A.

Cresterea competitivitatii produselor Romanesti pe
piata materialelor de constructii ;
Asigurarea unor materiale inovative cu proprietati
de izolare superioare in vederea realizarii de
constructii cu consum redus de energie si scaderea
costurilor de exploatare a acestora.

10 04
01

2017
Tip rezultat

Studiu

Instituţia beneficiară (nume
instituţie)

Ministerul Cercetării şi Inovării

Efecte socioeconomice la
utilizator
- Realizarea unor
clădiri autoadaptabile
la evenimente
seismice;
- Protecţia fondului
nou construit sau a
clădirilor vechi care
pot suporta intervenţii
de adaptare la soluţia
propusă.
Creşterea gradului de
securitate la incendiu a
fondului construit

Tehnologie de punere
în operă a sistemelor
ETICS
Metodă de achizitii
de date si inregistrari

Producătorii de sisteme ETICS/
MDRAP/ firme de constructii
Producătorii de sisteme ETICS/
MDRAP/ firme de constructii

Creşterea gradului de
securitate la incendiu a
fondului construit

Sistem informatic de
evaluare a
potențialului de
dezvoltare a
unităților
administrative din
România (LAU 2)
utilizând metode
statistico-matematice

Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene

Îmbunătăţire
semnificativă a
actului decizional la
nivel central prin
aplicarea unei
strategii a cărei
rezultate vor furniza
o perspectivă
europeană cu privire
la dezvoltarea

Proiect
10.01.03

10.02.01

10.02.01

10.06.01…10.07.01
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teritorială pentru a
pune în evidenţă
potenţialul de
dezvoltare teritorială
naţională şi
regională.

7. Alte rezultate:
2016
Tipul rezultatului / Titlul
comunicării şi a manifestării
ştiinţifice
Medalia de bronz pentru lucrarea:
Housing conditions in Romania, in
the context of the EU member state,
EUROINVENT 2016, 8th Edition of
conference EUROINVENT –
European Exhibition of Creativity
and Innovation, Iaşi, România

Nr.

1.

Nume autor

An

Proiect

Vâlceanu DanielGabriel

2016

10 06 01

2017
PN 16.10.01.01. Raport de cercetare privind determinarea caracteristicilor dinamice
ale clădirii din Strada Banul Dumitrache înaintat Inspectoratului de Situații de Urgenta.
Realizarea unor fise tehnice cu datele de inregistrare pentru un numar de opt cladiri
instrumentate in Bucuresti, Iasi, Timisoara si Galati.

8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri:
PN 16.10.02.01
Având în vedere faptul că rezultatele estimate pentru proiectul PN 16.10.02.01 au fost
îndeplinite integral, se propune continuarea cercetării prin programul nucleu, după cum
urmează:
- crearea unei baze de date rezultate în urma cercetărilor teoretice şi experimentale
efectuate la turnul de faţadă al Laboratorului FOC, care să vină în sprijinul
specialiştilor cu argumente în luarea celor mai bune decizii cu privire la adoptarea
soluţiilor de conformare durabilă a anvelopării clădirilor şi cu rol de limitare a
propagării incendiului la etajele învecinate;
- efectuarea mai multor testări la diferite scenarii de incendii a sistemelor de placări
exterioare ale construcţiilor, modernizarea sistemului de transmitere, achiziţie,
prelucrare şi interpretare a datelor, achiziţia unei incinte autonome de înregistrare şi
prelucrare date în timp real, tencuirea pereţilor standului cu mortar rezistent la
temperaturi înalte (refractar), precum şi reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi
suprastructurii turnului de faţadă unde este construit standul de testări;
- validarea rezultatelor obţinute în urma testelor experimentale la scară naturală, cu
rezultatele obţinute în urma simulărilor numerice cu softul specializat Pyrosim.
PN 16.10.03.01
În cadrul lucrărilor proiectului, de-a lungul celor 3 faze, s-au desfăşurat cercetări şi
studii în vederea realizării obiectivului final al proiectului, respectiv: prezentarea
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generală a tipurilor de surse de zgomot existente în spaţiile urbane; prezentarea
generală a tipurilor de activităţi umane, specifice, ce se pot desfăşura în diferite spaţii
urbane; prezentarea studiilor şi cercetărilor efectuate privind conceperea şi amenajarea
din punct de vedere acustic, prin metode specifice a spaţiilor urbane, astfel încât să se
asigure sănătatea şi confortul acustic al populaţiei; prezentarea studiilor şi cercetărilor
privind principiile optime de conformare din punct de vedere acustic a spaţiilor urbane
(de ex. conformarea profilelor transversale ale arterelor de circulaţie mărginite de
fronturi de clădiri, conformarea faţadelor clădirilor, etc.) astfel încât să se asigure
sănătatea şi confortul acustic al populaţiei care desfăşoară activităţi urbane specifice.
Se consideră că obiectivele celor 3 faze derulate în anul 2017 au fost atinse şi se
propune continuarea cu alte proiecte care să cuprindă studii şi cercetări experimentale
(in situ si in laborator) privind confortul psiho-acustic pentru anumite tipuri de
activităţi umane, specifice profesionale şi culturale, desfăşurate în clădiri cu diferite
destinaţii.
PN 16.10.03.02
Obiectivele proiectului propuse pentru anul 2017 au fost îndeplinite în întregime prin
efectuarea de activități de cercetare, fundamentarea unei platforme de accesare a
informațiilor referitoare la nZEB și de prezentare a unor cazuri de buna practică în
domeniul eficienței energetice, realizarea a trei studii de caz relevante pentru domeniul
construcțiilor cu consum foarte redus de energie (studiu de bună practică - proiectul de
modernizare al casei solare experimentale INCERC – Câmpina la nivelul de
performanță energetică specific clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero,
compararea instrumentului PHPP cu programul pentru simulare dinamică TRNSYS,
studiu de caz referitor la determinarea etanșeității la aer a clădirilor foarte eficiente din
punct de vedere energetic), diseminarea prin participare cu prezentare orală în cadrul
CSE 2017 - Conference for Sustainable Energy, publicarea articolului intitulat
“Materials from renewable sources as thermal insulation for nearly zero energy
buildings (nZEB)” în seria Springer Proceedings in Energy. Rezultatele obținute în
cadrul fazelor 2 si 3 au sprijinit participarea / câștigarea (în calitate de lider de
consorțiu) a proiectului sectorial ”Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer
şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei
naturale de lână. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în
domeniul construcţiilor”.
Realizarea construcțiilor sau renovarea celor existente la nivelul de nZEB reprezintă o
provocare pentru toți actorii implicați, fiind necesară integrarea unui număr crescut de
informații și tehnologii în cadrul acelorași discipline.
Soluțiile dezvoltate în cadrul certificărilor voluntare realizate de PHI pot fi adecvate
clădirilor nZEB, deoarece sunt caracterizate de performanțe energetice foarte bune,
singurele aspecte problematice fiind costul actual precum și posibilitatea aplicării în
condițiile utilizării în zone cu risc seismic. Suplimentar față de impactul asupra
eficienței energetice, creșterea solicitării pentru astfel de produse si tehnologii deține
potențialul de a conduce la scăderea prețurilor, conducând la o mai mare accesibilitate
materialelor / tehnologiilor prezentate.
Analiza bazelor de date create în cadrul unor proiecte de cercetare sau de către firme
specializate în eficiența energetică arată interesul pentru acest domeniu dar și stadiul
relativ incipient al instrumentelor dezvoltate până în prezent.
Calculul necesarului anual de căldură, a sarcinii termice de încălzire, estimarea
performanței energetice a clădirilor foarte redus de energie poate fi realizat doar cu
programe specializate, deoarece erorile cauzate de simplificări introduse în metodele
uzuale de calcul devin semnificative prin raportarea la valori foarte mici ale
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necesarului de energie. În cadrul proiectului este prezentat un studiu de caz vizând
compararea rezultatelor obținute prin simularea în TRNSYS (Transient System
Simulation Tool, program de simulare dinamică a sistemelor, în care simulările au fost
realizate cu pas de timp orar) și respectiv PHPP.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului de cercetare fundamentează ca fiind de interes
continuarea activităților în sensul:
conceperii, proiectării si realizării unui stand de determinare în condițiile
regimului termic staționar a rezistenței termice a elementelor de construcție la
dimensiuni reale (spre exemplu, panouri prefabricate / fațade vitrate etc.) și testării
comportamentului acestora la factori climatici dinamici;
realizării, testării și introducerii sub forma unei baze de date a unor informații
similare cu cele existente în baza de date construită prin aplicarea standardului voluntar,
propriu Passive House;
analiza posibilităților de utilizare a traductorilor de temperatură, umiditate,
poluanți disponibili comercial sub standarde open – source. Aceste echipamente, fiind
realizate la scară mare, sunt caracterizate prin prețuri reduse și disponibilitate pe piață. O
integrare a acestora în clădiri ar permite monitorizarea consumurilor și a parametrilor de
confort, identificarea problemelor de locuire și transmiterea unor recomandări.
PN 16.10.03.04
Proiectul urmărește catalogarea echipamentelor din instalațiile termice (încălzire/răcire),
sanitare, de ventilație și condiționare a aerului, electrice, disponibile în prezent, relevante
pentru utilizare la realizarea instalațiilor din clădirile cu consum de energie aproape egal
cu zero, cu identificarea caracteristicilor de performanță esențiale ale acestora și a
influenței lor asupra eficienței instalației, și crearea unei baze de date cu aceste
echipamente, accesibilă online de către toți factorii interesați. Acest lucru va ajuta la
implementarea Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, prin
evidențierea de soluții de creștere a eficienței energetice pentru instalațiile aferente
clădirilor.
În cadrul cercetărilor s-a realizat o bază de date structurată cu caracteristicile esențiale
ale produselor și echipamentelor din instalațiile de ventilare și condiționare a aerului și
din instalațiile electrice existente pe piață, care întrunesc condițiile de utilizare în
instalațiile din clădirile cu performanță energetică ridicată și care au un efect
semnificativ asupra consumurilor energetice ale instalației/clădirii, bază de date ce vine
în completarea celei realizate în fazele anterioare ale proiectului cu echipamentele pentru
instalațiile termice (încălzire/răcire) și sanitare.
De asemenea, pentru a stimula în continuare creșterea numărului de clădiri eficiente
energetic, este necesară o pregătire profesională și o diseminare mai accentuată a
informațiilor referitoare la problematica eficientizării energetice în domeniul instalațiilor
în rândul personalului direct implicat.
PN 16.10.04.02
În cadrul activităţilor desfăşurate în fazele proiectului derulate în 2017, cercetările aplicative
şi de documentare au permis definirea elementelor metodologice de proiectare şi
monitoring, modelarea şi optimizarea experimentală a unor eco-materiale compozite în
funcţie de indicatorii de performanţă relevanţi pentru asigurarea stabilităţii şi durabilităţii
lucrărilor în domeniile de aplicare (perfecţionarea sau dezvoltarea de noi elemente de
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construcţie, lucrări de stabilizare a terenurilor de fundare, lucrărilor de infrastructură rutieră
la straturile de bază şi de formă ale drumurilor şi ca umpluturi controlate la construcţiile
civile şi industriale).
Proiectul de specificaţie tehnică stabileşte procedura de valorificare a deşeurilor din
construcţii pentru obţinerea unor elemente, structuri sau materiale performante şi
sustenabile. Cerinţele tehnice şi de calitate sunt definite în scopul îmbunătăţirii
caracteristicilor de performanţă tehnică şi de mediu specifice prin utilizarea deşeurilor din
construcţii şi a altor produse cu rol stabilizator în amestec cu diferite categorii de pământuri.
Utilitatea elementelor metodologice incluse în proiectul de specificaţie tehnică constă în
stabilirea unor soluţii tehnice sustenabile alternative prin valorificarea deşeurilor din
construcţii. În această manieră, se ating ţintele propuse în strategiile naţionale şi europene
privind creşterea competitivităţii a operatorilor economici bazata pe inovare în scopul
dezvoltării capacităţii tehnice şi ştiinţifice de a integra tehnologiile ecologice şi emergente
aplicate în concordanţă cu necesităţile pieţei şi creării de noi oportunităţi economice.
Abordarea sistemică şi flexibilă a conceptelor ecologice inovative şi stabilirea cerinţelor
multicriteriale în concordanţă cu strategiile de dezvoltare durabilă, precum şi modelarea de
structuri durabile în laborator prin simulările experimentale, a permis fundamentarea
criteriilor de proiectare, monitoring şi implementare a eco-tehnologiilor şi produselor, ca
parte integrantă în specificaţia tehnică referitoare la valorificarea deşeurilor din construcţii şi
demolări. Prin implementarea acestui tip de abordare se generează un potenţial semnificativ
privind stimularea dezvoltării pieţei de produse durabile obţinute din deşeuri şi compoziţii
ecologice şi creşterea competitivităţii în sectorul materialelor de construcţii.
Rezultatele obţinute în cadrul fazelor proiectului vor constitui suportul ştiinţific şi
experimental pentru cercetăriile viitoare şi publicarea unor articole în reviste de specialitate
sau în volumele de lucrări ale unor manifestări ştiinţifice nationale sau internaţionale
(conferinţe, seminarii, workshopuri) sau comunicări, cu specificarea sursei de finanţare care
a permis atingerea obiectivelor propuse.
Cercetările viitoare vor aborda elemente eco-inovative de valorificare a deşeurilor
industriale şi miniere, precum şi modele experimentale pentru evaluarea caracteristicilor
mecanice de performanţă, dar şi din perspectiva impactului potenţial asupra mediului şi al
durabilităţii lucrărilor (construcţiilor).
PN 16.10.04.03
Toate rezultatele estimate au fost și obținute. Stadiul realizării obiectivului este cel prevăzut
în proiectul depus și acceptat, după cum rezultă din compararea rezultatelor estimate cu cele
efectiv realizate.
Se propune continuarea cercetărilor teoretice și experimentale, specifice tematicilor abordate
în cadrul proiectului PN 16-10.04.03, în contextul trend-ului mondial generalizat de
optimizare sustenabilă a compozițiilor cementoase cu materiale reciclate.
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