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Capitolul 1. 

INTRODUCERE 

1.1 Aspecte generale 

În ultimul deceniu se vorbește din ce în ce mai mult despre efectele 

negative pe care schimbările climatice le au asupra generațiilor actuale și 

mai ales asupra generațiilor viitoare. Suntem martori la remodelarea și 

degradarea condițiilor de mediu, proces care influențează în mod direct 

activitățile zilnice ale omenirii. Un exemplu pentru țara noastră care poate 

și trebuie să fie considerat în acest complex și variabil context global este 

reprezentat de modificarea condițiilor meteorologice caracteristice pentru 

această zonă climatică, marcată prin trecerea de la patru la două 

anotimpuri. 

Protejarea mediului înconjurător și asigurarea condițiilor de 

perpetuare a speciei sunt considerate ca fiind cele mai mari provocări 

pentru omenire în secolul XXI. Pentru îndeplinirea acestor obiective la 

nivel global, trebuie depistate, evaluate și interpretate atât din punct de 

vedere al necesității, cât și din punct de vedere al impactului (ecologic, 

economic și social) activitățile umane care au condus la crearea 

premiselor necesare influențării într-un mod negativ a ecosistemului 

general din care facem parte. Condiția umană de autodepășire a impus 

realizarea de noi tehnologii și activități care au avut rolul de a îmbunătăți 

într-un mod considerabil nivelul de trai, calitatea și speranța de viață. 

Concretizarea acestor factori de bunăstare umană a condus însă, pe 

lângă crearea condițiilor necesare dezvoltării economice și sociale într-un 

mod alert, la influențarea negativă a ecosistemului global prin afectarea 

masivă a mediului natural. Îmbunătățirea nivelului de trai datorat 

înaintării tehnologice poate fi considerat ca fiind un avantaj pentru 

omenire doar pe termen scurt și mediu, însă pe termen lung, acest progres 
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poate duce la schimbări climatice majore prin remodelarea mediului 

înconjurător. În viitor, efectele negative pe care dezvoltarea economică și 

socială le-a avut și încă le are asupra mediului vor ajunge să amenințe și 

să influențeze într-un mod negativ rasa umană, fiind pusă în pericol însăși 

existența acesteia prin crearea premiselor unui colaps global. 

Revoluția industrială declanșată în Europa la sfârșitul secolului 

XVIII poate fi considerată momentul în care dezvoltarea economică și 

socială a început să influențeze negativ și într-un ritm agresiv mediul 

înconjurător. Descoperirile tehnologice au condus la o îmbunătățire a 

nivelului de trai, iar dezvoltarea sistemului medical a avut ca rezultat 

sporirea speranței de viață. Astfel, au fost realizate condițiile prin care 

numărul de locuitori la nivel global a crescut într-un mod accelerat, de la 

1 miliard de locuitori la început de secol XVIII, la aproximativ 7 miliarde 

în anul 2014, creștere care va continua într-un mod vertiginos și în acest 

secol. 

Pentru susținerea unei populații din ce în ce mai numeroase, care 

până în prezent nu pare să aibă simțul consumului rațional, a fost mărită 

cantitatea de resurse prime extrase din scoarța terestră, multe dintre 

acestea fiind resurse neregenerabile sau resurse cu un grad scăzut de 

regenerare. Este foarte cunoscut faptul că în momentul de față, capacitatea 

Pământului de regenerare a materiilor prime pe intervalul unui an este cu 

mult depășită de cantitatea de resurse naturale consumată la nivel global. 

Se estimează că în anul 2014 volumul de materii prime regenerate au fost 

consumate până în luna august, urmând ca în anul 2015, aceste rate să fie 

depășite de volumul de resurse necesar pentru desfășurarea activităților 

zilnice. 

Un alt efect negativ pe care dezvoltarea umană a avut-o asupra 

mediului înconjurător este reprezentat de producerea de emisii de gaze cu 

efect de seră, acidifiere și eutrofizare, emisii de precursori ai ozonului, 

emisii de plumb și de metale grele, emisii de particule în suspensie 

primare, emisii de precursori ai particulelor în suspensie secundare, etc. 
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Aceste emisii sunt rezultatul activităților umane zilnice ca: transportul de 

bunuri și persoane, fabricarea de produse, producerea de electricitate, 

fabricarea materialelor de construcții, demolarea structurilor vechi și 

realizarea de noi clădiri, utilizarea resurselor naturale pentru asigurarea 

condițiilor de confort interior. Exemplele pot continua, având in vedere 

că orice activitate desfășurată de om influențează într-un mod sesizabil 

starea mediul înconjurător. 

Pe parcursul ultimilor ani, sectorul construcțiilor a atras 

nenumărate polemici în legătură cu influența profund negativă pe care 

acest domeniu o are asupra ecosistemului Pământ și asupra dezvoltării 

generațiilor viitoare. Aceste discuții la nivel internațional au pornit de la 

faptul că în acest sector sunt utilizate cantități apreciabile de materii prime 

extrase din scoarța terestră, cât și de la faptul că pentru asigurarea 

condițiilor de climat interior, în perioada de operare a unei clădiri sunt 

utilizate cantități semnificative de resurse naturale considerate ca fiind 

neregenerabile. Mediul construit influențează mediul natural atât în fazele 

de pre-operare și operare a unei structuri, cât și în faza de post-operare a 

acesteia. 

Domeniul construcțiilor este considerat prioritar din punct de 

vedere al influenței asupra mediului înconjurător, atât în țările puternic 

dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. În primul caz, această 

problemă este reprezentată de condiția precară în care se găsește o parte 

importantă a fondului construit existent, care în majoritatea țărilor 

dezvoltate a fost executat în anii de după terminarea celui de-al doilea 

război mondial. Astfel, se pune problema reînnoirii mediului construit 

deoarece construcțiile civile sau infrastructura rutieră realizată în această 

perioadă și-a atins sau chiar depășit perioada de viață proiectată, iar 

nivelul siguranței structurale oferite de aceste construcții pentru 

utilizatorii este considerat nesatisfăcător. De asemenea, trebuie luat în 

considerare și faptul că marea majoritate a clădirilor existente trebuie să 

fie transformate în clădiri eficiente energetic, micșorându-se astfel 



REZUMAT 

 

 

4 

impactul ecologic în perioada de operare. În cazul țărilor în curs de 

dezvoltare, problema este reprezentată de fondul construit planificat, fond 

care trebuie să rezolve problema acoperirii necesarului de locuințe pentru 

un număr din ce în ce mai mare de locuitori. Așadar, în ambele situații, 

mediul înconjurător este afectat prin utilizarea de materii prime în 

cantități importante și prin emisiile aferente proceselor tehnologice 

necesare pentru atingerea acestui obiectiv. 

Creșterea de la an la an a cantităților de materii prime extrase din 

scoarța terestră și a gazelor nocive eliberate în atmosferă impun o 

abordare complet diferită a noțiunii de evoluție a omenirii. Pentru 

asigurarea condițiilor optime de dezvoltare pentru generațiile viitoare și 

chiar pentru generațiile prezente, trebuie luat în considerare un 

management al resurselor naturale prin optimizarea consumului irațional 

actual și realizarea de produse și servicii cu o amprentă minimă de carbon 

și prin limitarea cantității de emisii nocive în atmosferă, nu doar a celor 

de dioxid de carbon. Acest fapt a început să fie conștientizat în a doua 

jumătate a secolului trecut, când a fost pusă în discuție implementarea 

unui nou concept global – conceptul de sustenabilitate, care să pună 

bazele unui nou tip de dezvoltare a speciei umane, așa-numita dezvoltare 

sustenabilă. 

1.2 Motivația și obiectivele cercetării 

Importanța considerării sustenabilității în toate domeniile 

economice la nivel mondial, cu precădere în sectorul ingineriei civile, nu 

poate fi contestată. Prezentul program doctoral se încadrează în contextul 

actual prezentat anterior, pe scurt, descris prin incapacitatea rasei umane 

de conștientizare a impactului negativ exercitat de aceasta asupra 

ecosistemului Pământ, situație ce pune sub semnul întrebării evoluția 

generațiilor viitoare. Altfel spus, la nivel global, se fac eforturi de 

conștientizare a faptului că specia umană se îndreptă spre un colaps total, 
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încercându-se astfel propunere de metode de evaluare, analizare și 

limitare a influenței profund negative rezultate din activitățile de zi cu zi. 

Unul dintre obiectivele prezentei teze de doctorat a constat în 

evaluarea și analizarea impactului pe care mediul construit îl are asupra 

mediului natural prin determinarea implicațiilor rezultate din considerarea 

conceptului de sustenabilitate în sectorul construcțiilor De asemenea, a 

fost urmărită identificarea unor metode prin care performanțele ecologice 

ale acestui domeniu de activitate pot fi îmbunătățite, fiind analizate cu 

precădere oportunitățile pe care le oferă utilizarea materialelor compozite 

cu scopul de a consolida și reutiliza structurile existente din beton și beton 

armat. Acest obiectiv principal a fost satisfăcut prin analizarea din punct 

de vedere al impactului asupra mediului înconjurător și a celui economic, 

prin utilizarea de instrumente/metode specifice de evaluare, analizare și 

interpretare, a diverselor produse caracteristice acestui sector (elemente 

din beton și beton armat și sisteme multifazice compozite de consolidare 

a acestora), ce au fost analizate din punct de vedere al comportării 

structurale în cadrul unor programe doctorale desfășurate la Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și 

Instalații. 

Pentru desfășurarea programului de cercetare din cadrul tezei s-au 

parcurs următoarele etape: 

 realizarea unui studiu de sinteză privind conceptul de 

sustenabilitate și de dezvoltare sustenabilă; 

 realizarea unei analize amănunțite a impactului sectorului 

construcțiilor asupra ecosistemului Pământ și a implicațiilor 

rezultate din considerarea sustenabilității cu scopul de a 

impune o dezvoltare sustenabilă a acestui domeniu; 

 analizarea materialelor compozite polimerice armate cu 

fibre, a caracteristicilor materialelor constituente utilizate, a 



REZUMAT 

 

 

6 

metodelor de fabricare și a produselor ce pot fi utilizate în 

sectorul construcțiilor; 

 examinarea sistemelor de consolidare compozite ce pot fi 

utilizate pentru atingerea unui nivel de siguranță structurală 

acceptabil în cazul elementelor din beton și beton armat; 

 elaborarea unei sinteze cu scopul de a defini instrumentele 

de evaluare și interpretare a performanțelor ecologice și a 

celor economice în cazul produselor considerate; 

 realizarea unei cercetări avansate privind metodele și 

metodologiile de caracterizare a impactului produselor 

analizate asupra mediului natural; 

 familiarizarea cu programul automat de calcul GaBi 5/GaBi 

6 utilizat pentru evaluarea performanțelor ecologice ale 

elementelor structurale din beton și beton armat și a 

sistemelor de consolidare compozite analizate; 

 colectarea datelor de intrare necesare pentru realizarea 

studiilor de impact asupra mediului înconjurător al 

produselor specifice sectorului construcțiilor ce au fost 

considerate; 

 conceperea unor norme de consum privind manopera 

necesară pentru aplicarea sistemelor compozite de 

consolidare analizate, valori ce au fost utilizate atât pentru 

evaluarea impactului ecologic, cât și a celui economic; 

 analizarea programelor experimentale desfășurate în cadrul 

Facultății de Construcții și Instalații din Iași, ce au urmărit 

analizarea aportului de capacitate portantă adus prin 

utilizarea diferitelor soluții de consolidare compozite, etapă 

realizată cu scopul de sistematizare a produselor ce vor fi 

analizate din punct de vedere ecologic și economic; 
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 conceperea unei metode de exemplificare a performanțelor 

ecologice și a costului sistemelor de consolidare în funcție de 

aportul de capacitate portantă adus, în comparație cu aceleași 

caracteristici considerate în cazul elementelor structurale 

neconsolidate; 

Toate aceste au fost urmărite cu scopul de a determina dacă 

reutilizarea structurilor existente din beton armat prin consolidarea 

acestora cu materiale compozite reprezintă o soluție mult mai viabilă din 

punct de vedere al sustenabilității în comparație cu soluția ce prevede 

demolarea construcțiilor existente și realizarea unora noi care să 

îndeplinească aceleași cerințe de funcționale. 

1.3 Conținutul tezei 

Teza de doctorat Soluții compozite și hibride pentru dezvoltarea 

sustenabilă în construcții este structurată pe 8 capitole și extinsă pe un 

număr de 303 de pagini. În lucrare sunt incluse 240 figuri, 45 tabele şi 35 

anexe, iar pentru redactarea tezei au fost utilizate 225 de referințe 

bibliografice. Pe parcursul capitolelor au fost tratate următoarele elemente 

principale: 

În Capitolul 1 (Introducere) a fost realizată încadrarea temei 

programului de cercetare în contextul actual al considerării principalelor 

dimensiuni ale sustenabilității în toate domeniile economice la nivel 

mondial, cu precădere în ingineria civilă. De asemenea, în cadrul acestui 

capitol introductiv au fost prezentate principalele obiective ale tezei de 

doctorat.  

Capitolul 2 (Conceptul de sustenabilitate aplicat în domeniul 

ingineriei civile) tratează, pe larg conceptul de sustenabilitate și de 

dezvoltare sustenabilă prin prezentarea istoricului acestui concept, ideea 

care a stat la baza inițierii acestuia, definirea și prezentarea celor trei 

aspecte principale ce caracterizează dezvoltarea sustenabilă. Au fost 

evidențiate motivele considerării sectorului construcțiilor ca fiind un actor 
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important pe scena sustenabilității la nivel mondial. De asemenea, au fost 

prezentate și implicațiile rezultate din considerarea acestui concept în 

domeniul ingineriei civile, fiind analizat impactul acestui sector asupra 

ecosistemului Pământ prin prezentarea efectelor ecologice negative pe 

care le au materialele tradiționale pentru construcții și materialele 

constituente utilizate pentru realizarea aplicațiilor compozite din acest 

domeniu. La finalul acestui capitol, au fost prezentate instrumentele 

disponibile pentru evaluarea, în cadrul oricărui domeniu de activitate, a 

celor trei dimensiuni ale sustenabilității. 

Capitolul 3 (Materiale compozite. Aplicații inginerești în 

sectorul construcțiilor) – analizează aspectele generale privind 

materialele compozite și utilizarea acestora în sectorul construcțiilor. S-a 

realizat o prezentare a materialelor constituente (principalele tipuri de 

fibre și de matrice polimerice), fiind subliniate, printre altele, principalele 

cerințe structurale și funcționale și proprietățile fizico-mecanice ale 

acestora. De asemenea, au fost prezentate pe larg două dintre tehnicile de 

fabricare a materialelor compozite, tipurile de materiale utilizate pentru 

consolidarea diferitelor elemente structurale din beton armat și avantajele 

și dezavantajele utilizării acestora în domeniul ingineriei civile. În ultima 

parte, au fost analizate aplicațiile compozite utilizate pentru consolidarea 

construcțiilor existente din beton armat (tehnici de consolidare). 

În Capitolul 4 (Exemple de soluții de consolidare din compozite 

polimerice armate cu fibre. Studii de caz) – sunt analizate în detaliu cinci 

programe experimentale desfășurate în cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, 

considerate pentru atingerea principalului obiectiv al prezentului program 

doctoral. Au fost prezentate produsele analizate pe cale experimentală, 

utilizate în cadrul analizelor ecologice și economice. 

Capitolul 5 intitulat “Evaluarea și interpretarea impactului 

soluțiilor de consolidare prezentate asupra mediului înconjurător” 

cuprinde studiile cu ajutorul cărora sunt evaluate și interpretate 
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performanțele ecologice ale produselor specifice sectorului construcțiilor 

ce au fost analizate. Pentru atingerea scopului impus, au fost considerate 

36 de studii de caz în care au fost analizate diferite elemente structurale 

din beton și beton armat și diverse soluții de consolidare ale acestora cu 

sisteme compozite. La începutul acestui capitol sunt prezentate datele de 

intrare utilizate, etapele considerate din ciclul de viață al produselor 

analizate și categoriile de impact utilizate pentru cuantificare 

performanțelor ecologice. 

Capitolul 6 (Evaluarea și analizarea aspectului economic al 

sustenabilității în cazul soluțiilor de consolidare prezentate) cuprinde 

analiza efortului financiar inițial pentru toate produsele evaluate în 

capitolul precedent, fiind considerate aceleași cazuri de analiză și aceleași 

perioade din ciclul de viață ale elementelor studiate. Datele prezentate 

sunt incluse în anexele atașate la prezentat la sfârșitul lucrării. 

În Capitolul 7 (Interpretarea rezultatelor) – rezultatele obținute 

în cadrul capitolelor 5 și 6 sunt comparate pentru a stabili dacă utilizarea 

soluțiilor compozite de consolidare pot fi considerate sisteme viabile în 

cadrul dezvoltării sustenabile din domeniul ingineriei civile. De 

asemenea, în comparația efectuată au fost introduse și valorile obținute pe 

cale experimentală ce descriu comportarea structurală a produselor 

analizate pentru a se evidenția costurile ecologice și economice prin care 

capacitatea portantă a unui element structural din beton și beton armat 

poate fi afectată pozitiv prin utilizarea sistemelor compozite de 

consolidare. 

Capitolul 8 cuprinde Concluzii generale. Contribuții. 

Valorificarea rezultatelor obținute în cadrul programului de cercetare 

doctorală. În această parte a lucrării sunt enumerate concluziile generale 

rezultate din analizele efectuate, contribuțiile autorului în cadrul 

programului de doctorat, precum și modul de valorificare a rezultatelor 

obținute, prin publicații, participări la proiecte internaționale şi naționale, 

rapoarte științifice la conferințe și simpozioane. 
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Capitolul 2. 

CONCEPTUL DE SUSTENABILITATE ÎN DOMENIUL 

INGINERIEI CIVILE 

2.1 Definirea conceptului 

Definiția dezvoltării sustenabile acceptată la unison de 

comunitatea internațională ca fiind cea oficială a fost stabilită în anul 1987 

prin publicarea raportului Our Common Future (Viitorul Nostru Comun), 

cunoscut și sub denumirea de the Bruntland report (raportul Bruntland), 

realizat de către WCED. În acest raport, dezvoltarea sustenabilă era 

definită ca fiind „dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 

generației prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de 

a-și satisface propriile nevoi” (WCED 1987). 

Influența exercitată de către sectorul construcțiilor asupra oricărei 

economii naționale, asupra standardelor de viață și mediului înconjurător, 

a dus la apariția normei internaționale ISO 15392-2008, ce are ca scop 

identificarea și aplicarea principiilor sustenabilității în acest sector și care 

oferă o serie de clarificări privind dezvoltarea sustenabilă. Acest standard 

definește sustenabilitatea ca fiind „o situație care impune ca oamenii să 

își desfășoare activitățile zilnice într-un mod în care funcțiile 

ecosistemului Pământ să fie protejate”, sustenabilitatea reprezentând 

„scopul dezvoltării sustenabile” (ISO 2008 a). La nivelul Uniunii 

Europene, sustenabilitatea este definită de către norma EN 15643-1:2010 

ca fiind „capacitatea unui sistem de a se menține pentru generațiile 

prezente și cele viitoare” (EN 2011 a). 

Prin aplicarea sustenabilității în sectorul construcțiilor se 

urmărește îndeplinirea cerințelor esențiale de performanță ale clădirilor 
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sau ale altor lucrări/produse/servicii inginerești cu un impact minim 

asupra mediului înconjurător, îmbunătățind în același timp atât 

dimensiunea economică cât și cea socială/culturală a dezvoltării 

sustenabile (ISO 2008 a). Astfel, pentru a atinge sustenabilitatea în acest 

domeniu, este necesară interpretarea și considerarea următoarelor aspecte 

primare ale dezvoltării sustenabile (Figura 2.1): aspectul legat de 

protejarea și refacerea mediului înconjurător (aspectul ecologic); aspectul 

economic; aspectul social. 

  

Figura 2.1 Principalele aspecte ale sustenabilității (ISO 2008 a; Yao 2013) 

 

2.2 Implicațiile conceptului de sustenabilitate în sectorul 

construcțiilor 

Se estimează că în industria construcțiilor se consumă anual între 

40% și 60% din totalul cantității de resurse naturale (cunoscute și sub 

denumirea de materiale extrase) utilizate pe plan mondial, acest sector 

fiind cel mai mare consumator în comparație cu celelalte domenii 

economice (Bribian et al. 2011; Messari-Becker et al. 2013; Pacheco-

Torgal 2014; Tautsching și Burtscher 2013). De asemenea trebuie 

menționat faptul că materialele pentru construcții reprezintă între 40% și 

50% din totalul de materiale utilizate anual (Blankendaal et al. 2014; 
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Miller și Ip 2013; Pacheco-Torgal și Labrincha 2013). Din cantitatea de 

energie produsă în plan global, 40% este consumată în acest domeniu, 

care este responsabil și pentru producerea a 40% din emisiile totale de 

gaze cu efect de seră, pentru consumul a 15% din resursele globale de apă 

și pentru producerea a 25% din totalul de deșeuri (Ding 2014; Mokhlesian 

și Holmen 2012; Pacheco-Torgal 2014; Ramesh et al. 2010; Simion et al. 

2013). Luând în considerare și faptul că în fiecare economie națională 

sectorul construcțiilor este unul cheie, având un impact social ridicat, 

acest domeniu are un rol însemnat în politicile de dezvoltare sustenabilă 

care au ca scop satisfacerea aspectelor sustenabilității la nivel mondial. 

Începând cu extracția materiei prime și finalizând cu demolarea 

structurii și depozitarea și reciclarea deșeurilor rezultate, întreg ciclul de 

viață al unei construcții (Figura 2.2) are un impact semnificativ asupra 

principalelor dimensiuni ale conceptului de sustenabilitate. Astfel, pentru 

a reduce impactul ecologic al acestui sector (influența mediului construit 

asupra mediului înconjurător sau natural) trebuie luate în considerare atât 

etapele de pre-operare și operare a unei construcții, cât și faza de post-

operare a acesteia. 

 

 

Figura 2.2 Ciclul de viață al unei construcții (Maxineasa et al. 2013; Maxineasa 

et al. 2015) 
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În continuare, se vor puncta câteva dintre implicațiile pe care faza 

de producere a materialelor utilizate în acest sector o are asupra aspectelor 

conceptului de sustenabilitate, cu precădere asupra aspectului legat de 

protejarea și refacerea mediului înconjurător. 

2.2.1 Beton 

Cantitatea de beton consumată pe plan global într-un an atinge 

valoarea de 25 de miliarde de tone, ceea ce înseamnă că an de an se produc 

aproximativ 3,8 tone de beton pentru fiecare locuitor. Dintre toate 

resursele și materialele utilizate pe plan mondial, betonul se situează pe 

poziția a doua, pe primul loc fiind apa (EPC 2009; Gursel et al. 2014; 

Knoeri et al. 2013; Marinkovic et al. 2014; WBCSD 2009 a). 

Cea mai mare influență asupra impactului ecologic al betonului o 

are cimentul, constituentul principal în compoziția acestuia. În ultimii 60 

de ani, consumul de ciment la nivel global a crescut de la aproximativ 0,5 

la 2,8-3 miliarde de tone (Estrada et al. 2012; Gursel et al. 2014; Habert 

2014; Metha și Meryman 2009). Amprenta de carbon a cimentului este 

una însemnată; pentru producerea unei tone de ciment se eliberează în 

atmosferă o cantitate de aproximativ 1t de CO2. În cazul în care ratele de 

consum actuale se vor menține la același nivel și în viitor, este de așteptat 

ca impactul cimentului asupra mediului înconjurător să se dubleze o dată 

la cinci ani (Estrada et al. 2012; Gursel et al. 2014). 

2.2.2 Oțel 

Producerea oțelului reprezintă unul dintre cele mai importante 

procese industriale, considerându-se că acest material a stat la baza 

dezvoltării societății moderne (Strezov et al. 2013; Tongpool et al. 2010). 

Se estimează că la nivel mondial, procesul de fabricare al acestui material 

este responsabil pentru 9% din totalul emisiilor de CO2 (Moynihan și 

Alwood 2012). În ultimii 40 de ani, volumul de oțel produs la nivel 

mondial a crescut de aproape trei ori. (WSA 2013 a, b). Se estimează că 
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mai bine de jumătate din oțelul produs anual la nivel mondial este utilizat 

în sectorul construcțiilor (Moynihan și Alwood 2012; Wang et al. 2007).  

Măsurile implementate de industria de profil în ani 70’ și 80’, 

precum reciclarea oțelului și utilizarea furnalelor electrice în detrimentul 

furnalelor care utilizau cărbuni au avut ca efect micșorarea, de la an la an, 

a impactului ecologic al acestui sector. În comparație cu celelalte 

materiale pentru construcții, oțelul are o proprietate unică – poate fi 

reciclat în proporție de 100%. În Statele Unite ale Americii, se estimează 

că peste 98% din oțelul rezultat din procesul de demolare a unei structuri 

este utilizat pentru realizarea de noi produse metalice, care la rândul lor 

sunt utilizate în sectorul construcțiilor. Dezvoltarea proceselor 

tehnologice ce au permis reciclarea oțelului, acesta fiind un material la 

care ciclul de viață are un circuit închis, a condus la micșorarea cantităților 

de gaze cu efect de seră emise în atmosferă în ultimii 30 de ani. (AISC 

2011; Estrada et al. 2012; Lambert 2010). 

2.2.3 Lemn 

Pe lângă consumul unei cantități apreciabile de CO2, pădurile 

eliberează și o cantitate importantă de O2 în atmosferă. Unele studii 

demonstrează că prin procesul de fotosinteză, pentru fiecare 670 de grame 

de CO2 „sechestrate” din atmosferă, pădurile eliberează o cantitate de 

aproximativ 490 de grame de O2 (DeStefano 2009; Estrada et al. 2012). 

Utilizarea lemnului ca material de construcții are o importanță esențială 

în lupta pentru salvarea mediului înconjurător. 

Exploatarea iresponsabilă a pădurilor conduce la apariția unor 

efecte negative grave asupra mediului înconjurător: mărirea nivelului de 

CO2 din atmosferă, apariția fenomenelor de eroziune a solului, distrugerea 

habitatelor naturale ș.a. Astfel, pentru a minimiza aceste efecte, tot mai 

mulți factori de decizie sugerează și/sau impun ca lemnul prelucrat de 

către industria de profil să provină din păduri certificate, cultivate pentru 

a satisface nevoile speciei umane. Această abordare are ca scop păstrarea 
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suprafețelor împădurite la un nivel cât mai ridicat. De exemplu, pe 

teritoriul Europei, datorită implementării acestei soluții și a aplicării 

practicilor de împădurire, fondul forestier a crescut cu 2% – aproximativ 

3,5 milioane de hectare, între anii 2000 și 2010, iar în Statele Unite ale 

Americii și Canada suprafața împădurită are aceeași dimensiune ca acum 

100 de ani (Estrada et al. 2012; Eurostat 2011; Ward 2010). 

2.2.4 Blocuri pentru zidărie 

Impactul pe care blocurile pentru zidărie îl au asupra mediului 

înconjurător este influențat în cea mai mare măsură de materiile prime 

utilizate în procesul de fabricare. Blocurile obținute prin arderea 

argilei/lutului, cunoscute și sub denumirea de blocuri ceramice, au o 

cantitate de energie înglobată de trei ori mai mare în comparație cu 

energia înglobată în blocurile de zidărie obținute prin folosirea cimentului 

(Estrada et al. 2012; Volz și Stonver 2010 a). Pentru producerea blocurilor 

ceramice este utilizată o cantitate apreciabilă de energie obținută din ardea 

combustibililor fosili (Bingel 2010; Lourenco și Vasconcelos 2015; Volz 

și Stonver 2010 a). În cazul blocurilor pentru zidărie realizate din beton 

celular autoclavizat (BCA) sau din beton celular ușor (BCU), impactul 

ecologic este asemănător cu impactul pe care îl are betonul. (Bingel 2010; 

Estrada et al. 2012; Volz și Stonver 2010 a). 

2.2.5 Materiale compozite polimerice armate cu fibre 

În cele ce urmează se va prezenta o scurtă sinteză a implicațiilor 

ecologice rezultate din etapele de producție a materialelor constituente 

caracteristice aplicațiilor CPAF din sectorul construcțiilor. 

Fibrele din sticlă  

Fabricarea fibrelor de sticlă presupune consumarea unei cantități 

apreciabile de energie neregenerabilă. Se estimează că pentru producerea 

unui kilogram de mat de fibre din sticlă se consumă aproximativ 54,7 MJ, 
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energie utilizată în fazele ciclului de viață de la extragerea materiei prime 

și până la fabricarea acestui produs inclusiv (Joshi et al. 2004; Lee et al. 

2012). În afara acestui fapt, procesul de fabricare al fibrelor din sticlă mai 

are un impact negativ important asupra mediului înconjurător, rezultat din 

poluarea aerului prin emisiile de praf rezultate din procesarea sticlei 

(Anderson et al. 2004; Lee et al. 2012). 

Fibrele din carbon 

Procesul de fabricare al acestui tip de fibră cuprinde următoarele 

etape: oxidarea (stabilizarea) fibrelor la temperaturi cuprinse între 200 și 

400°C; etapa de carbonizare, în timpul cărei se ating temperaturi între 

1.000-2.000°C; grafitizarea fibrelor la 2.500-3.000°C; tratarea 

suprafețelor (fib 2007; GangaRao et al. 2007; Gowayed 2013; Gowayed 

2014; Lee et al. 2012; Motavalli et al. 2010; Țăranu et al. 2013).  

În comparație cu celelalte tipuri de fibre utilizate în sectorul 

construcțiilor (fibrele din sticlă și cele aramidice), fibrele din carbon au 

cel mai ridicat impact negativ asupra mediului înconjurător. Totuși, acest 

impact ecologic poate fi micșorat datorită caracteristicilor superioare ale 

fibrelor din carbon, situație care se reflectă printr-un consum mai mic de 

material (Anderson et al. 2004; Maxineasa și Țăranu 2013). 

Fibrele aramidice 

Fibrele aramidice sunt fibre de natură organică, obținute din 

reacția de condensare dintre parafenilen diamină și clorura de tereftaloil, 

reacție ce conduce la formarea aramidei. Spre deosebire de celelalte fibre 

utilizate ca armături pentru aplicațiile compozite din sectorul 

construcțiilor, fibrele aramidice sau Kevlarul nu necesită un tratament 

termic intens. În etapele de producere a Kevlarului se ating temperaturi 

de maxim 200°C, valoare mult mai mică decât în cazul fabricării fibrelor 

din sticlă sau carbon. Un dezavantaj din punct de vedere al impactului 

asupra mediului înconjurător este reprezentat de utilizarea acidului 
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sulfuric pentru spălarea și dizolvarea polimerului rezultat din reacția de 

condensare prezentată mai sus (Hollaway 2011; Maxineasa și Țăranu 

2013; Stoian et al. 2004; Țăranu et al. 2013). 

Rășinile epoxidice 

Majoritatea rășinilor epoxidice necesită o creștere a temperaturii 

ambientale la locul punerii în operă pentru inițierea reacției de întărire. 

Majoritatea agenților reactivi utilizați au un nivel de toxicitate ridicat, 

provocând iritații severe în momentul în care sunt atinși sau când sunt 

inhalate emisiile produse de aceștia (Astrom 1997; GangaRao et al. 2007; 

Lee et al. 2012; Maxineasa și Țăranu 2013; Mazumdar 2002). 

Rășinile poliesterice 

Ca și în cazul matricelor epoxidice, printre principalele 

dezavantajele ale rășinilor poliesterice este menționat potențialul de 

degradare a sănătății oamenilor. Reacția de polimerizare este demarată în 

prezența unui catalizator, care în cele mai multe cazuri este un peroxid 

organic. Acest produs este toxic, iar în cazul manevrării fără echipament 

de protecție poate produce iritații la nivelul ochilor și a pielii. Probleme 

de sănătate poate produce și stirenul, cel mai folosit agent de legare 

transversală a rășinilor poliesterice. Dintre toate matricele polimerice 

termorigide utilizate, cele poliesterice au cel mai mare impact asupra 

mediului înconjurător (Anderson et al. 2004; Astrom 1997). 

Rășinile vinilesterice 

Metoda de formare a acestor rășini reprezintă o combinație dintre 

metodele de formare a rășinilor poliesterice și a celor epoxidice. Astfel, 

în cazul producerii matricelor vinilesterice, cantitatea de emisii rezultate 

din procesul de constituire și efectele negative asupra sănătății umane sunt 

în mare măsură aceleași cu cele din cazul rășinilor epoxidice și 

poliesterice (Astrom 1997; GangaRao et al. 2007; Lee et al. 2012). 
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2.3 Evaluarea aspectului ecologic al sustenabilității 

După cum a fost prezentat anterior, considerarea și tratarea 

aspectului ecologic al sustenabilității se referă la studierea, propunerea și 

implementarea de măsuri și metode ce au ca scop principal protejarea și 

refacerea condiției mediului înconjurător. Considerarea acestui aspect 

reprezintă un factor absolut necesar pentru crearea premiselor unei situații 

de armonie, de echilibru perfect între activitățile zilnice umane și 

ecosistemul Pământ. Ținând cont de acest argument, de-a lungul anilor s-

a încercat concretizarea unor metode de depistare și diminuare a 

impactului pe care diferite domenii economice îl au asupra mediului 

înconjurător. Astfel, la sfârșit de secol XX, au început să fie utilizate, în 

majoritatea sectoarele industriale inclusiv în cel al ingineriei civile, 

studiile cunoscute sub denumirea de Evaluarea și Interpretarea Ciclului 

de Viață – EICV (Life Cycle Assessment – LCA). Cu ajutorul acestui tip 

de studiu, cauzele impactului negativ pe care un produs sau serviciu îl are 

asupra mediului înconjurător pot fi depistate, evaluate și interpretate fiind 

astfel posibilă micșorarea efectelor negative prin propunerea și 

implementarea de soluții ce țin de optimizarea fazelor/etapelor 

caracteristice ciclului de viață al produsului analizat.  

Standardele internaționale ISO 14040:2006 și ISO 14044:2006 

definesc LCA ca fiind o „compilare și evaluare a datelor de intrare, 

rezultatelor obținute și a impactului potențial asupra mediului 

înconjurător al unui produs pe întreaga perioadă a ciclului său de viață” 

(ISO 2006 a, b). 

Refacerea și protejarea mediului înconjurător constituie 

principalul considerent de la care a fost inițiat conceptul de 

sustenabilitate. Astfel, limitarea impactului ecologic considerabil pe care 

domeniul construcțiilor îl exercită prin utilizarea studiilor de tip LCA 

trebuie să reprezinte o preocupare majoră a acestui sector. 
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Capitolul 3. 

MATERIALE COMPOZITE. APLICAȚII 

INGINEREȘTI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR 

3.1 Noțiuni introductive 

Daniel și Ishai (2006) definesc materialele compozite ca „sisteme 

multifazice alcătuite din cel puțin doi constituenți, cu o interfață clară de 

separare și cu proprietăți superioare fiecărui dintre componenți lucrând 

individual”. Prin combinarea a două sau mai multe materiale se urmărește 

realizarea unui nou material artificial care să atenueze caracteristicile 

defavorabile ale constituenților și care să aibă proprietățile conturate pe 

aplicațiile în care va fi utilizat, astfel încât cerințele specifice de proiectare 

să fie satisfăcute (Astrom 1997; Barbero 2011; GangaRao 2014; Lee et 

al. 2012; Sarasini și Santulli 2013; Țăranu et al. 2013; Zhang 2014).  

3.2 Materiale constituente, proprietăți și tehnici de fabricare a 

compozitelor polimerice armate cu fibre 

Materialele CPAF sunt formate din doi constituenți de bază: 

matricea polimerică sau rășina, și fibrele. În unele cazuri, pe lângă acești 

componenți principali, pentru realizarea materialului multifazic se mai 

utilizează în cantități relativ reduse și: aditivi, diferite substanțe pentru 

realizarea unui strat de protecție și pigmenți (Barbero 2011; Gowayed 

2013; Gowayed 2014; Hollaway 2013; Motavalli et al. 2010 

3.2.1 Fibre 

Fibrele reprezintă principalul constituent al materialelor 

compozite, acestea fiind utilizate pentru armarea matricelor polimerice 
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grație caracteristicilor specifice: greutate redusă, rezistență și rigiditate. 

Datorită avantajelor pe care le prezintă, fibrele sunt considerate ca fiind 

cel mai utilizat ranforsant pentru armarea produselor compozitelor. 

(Barbero 2011; fib 2007; Mallick 2007; Motavalli 2014 b). 

Fibre din sticlă 

Datorită rezistenței ridicate la tracțiune, a rezistenței chimice 

convenabile și mai ales a prețului redus, fibrele din sticlă reprezintă cel 

mai utilizat ranforsant pentru armarea matricelor polimerice (Barbero 

2011; Estrada și Lee 2014; Hollaway 2008; Mallick 2007; Motavalli et al. 

2010; Motavalli 2014 b; Nanni et al. 2014; Țăranu et al. 2013).  

Există mai multe tipuri de fibre din sticlă, însă cele mai utilizate în 

aplicațiile structurale din domeniul construcțiilor sunt cele fabricate din 

sticlă E, sticlă S și cele din sticlă rezistentă la alcalii (sticlă AR). Dintre 

toate tipurile de sticlă, cea de tip E este cea mai ieftină, fiind în același 

timp și cea mai utilizată pentru fabricarea fibrelor de armare în industria 

de mase plastice (Bank 2006; fib 2007; Miskolczi 2013; Motavalli et al. 

2010; Motavalli 2014 b; Nanni et al. 2014).  

Fibre din carbon 

Pe piață există o paletă variată de fibre din carbon, acestea 

diferențiindu-se în funcție de caracteristicile mecanice oferite. Printre 

avantajele ce recomandă utilizarea fibrelor din carbon pentru armarea 

materialelor compozite pot fi amintite și: valorile superioare pentru 

rapoartele rezistență/densitate și modul de elasticitate/densitate, rezistența 

la oboseală foarte bună, coeficientul redus de dilatare termică, păstrarea 

caracteristicilor mecanice la temperaturi ridicate și de asemenea, 

rezistența ridicată la acțiunea factorilor agresivi din mediu. Principalul 

inconvenient al acestor fibre este reprezentant de costurile de achiziție 

extrem de ridicate. (Bank 2006; fib 2007; Estrada și Lee 2014; GangaRao 

et al. 2007; Mallick 2007; Motavalli 2014 b; Țăranu et al. 2013). 
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Fibre aramidice 

Fibrele aramidice reprezintă un grup de fibre organice (fibre 

poliamidice cu un grad înalt de cristalizare) care au cea mai mică densitate 

și cea mai mare valoare specifică raportului rezistență la tracțiune/greutate 

dintre toate materialele fibroase utilizate ca ranforsant al produselor 

compozite (Barbero 2011; Estrada și Lee 2014; GangaRao et al. 2007; 

Hollaway 2011; Motavalli 2014 b; Nanni et al. 2014; Țăranu et al 2013). 

Proprietățile acestora le recomandă ca fiind opțiunea ideală în aplicații ce 

au un rolul de a oferi un grad ridicat de siguranță la impact și de protecție 

balistică (Bank 2006; Estrada și Lee 2014; Hollaway 2011). 

3.2.2 Matrice polimerice 

În sectorul construcțiilor, polimerii termorigizi sunt cei mai 

utilizați pentru realizarea matricei unui material CPAF (Barbero 2011). 

Există trei tipuri de rășini termorigide ce pot fi utilizate pentru formarea 

de produse CPAF: rășinile epoxidice, rășinile poliesterice și rășinile 

vinilesterice.  

Rășini epoxidice 

Printre principalele avantaje ale rășinilor epoxidice se pot enumera 

(fib 2007; Fiore și Valenza 2013; GangaRao et al. 2007; Mallick 2007; 

Motavalli et al. 2010; Motavalli 2014 b; Țăranu et al. 2013): posibilitatea 

de a alege dintr-o largă varietate de proprietăți mecanice, procesare 

simplă, contracție redusă, aderență bună la majoritatea fibrelor utilizate 

ca armături. Principalul dezavantaj al acestor rășini este reprezentat de 

costurile destul de ridicate pe care le implică utilizarea lor (fib 2007; 

GangaRao et al. 2007; Motavalli 2014 b; Țăranu et al. 2013). 

Rășini poliesterice 

Aceste materiale polimerice au un cost de achiziție redus, oferind 

o valoare ridicată pentru raportul dintre performanțele structurale 
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caracteristice și preț (Barbero 2011). Rășinile poliesterice sunt cele mai 

utilizate materiale polimerice pentru formarea matricelor produselor 

CPAF, acestea reprezentând aproximativ 75% din cantitatea totală de 

rășini termorigide consumată de către industria de profil (GangaRao et al. 

2007; Țăranu et al. 2013).  

După cum a fost precizat mai sus, principalul avantaj al acestor 

rășini prețul de cost redus. Pe lângă acest considerent, vâscozitatea mică 

și perioada relativ redusă de solidificare pot figura ca fiind alte beneficii 

ale acestor rășini. Principalul dezavantaj al acestor polimeri este 

considerat ca fiind valoarea ridicată a contracției volumetrice în timpul 

întăririi (GangaRao et al. 2007; Mallick 2007; Țăranu et al. 2013).  

Rășini vinilesterice 

Matricea vinilesterică are ca și compoziție de bază un amestec 

dintre o rășină epoxidică și una vinilesterică nesaturată (GangaRao et al. 

2007; Țăranu et al. 2013). Proprietățile oferite de aceste rășini sunt o 

combinație între cele caracteristice rășinilor epoxidice și a celor 

poliesterice, matricea vinilesterică având valori situate între cele propuse 

de către ceilalți doi polimeri termorigizi prezentați în acest capitol 

(Motavalli et al. 2010; Motavalli 2014 b; Sarasini și Santulli 2013; Țăranu 

et al. 2013). 

3.2.5 Avantajele și dezavantajele materialelor compozite utilizate 

în aplicații specifice inginerie civile 

Pe lângă avansul tehnologic din ultimii ani și creșterea gradului de 

cunoaștere și înțelegere cu privire la comportarea și proprietățile 

caracteristice, materialele compozite sunt utilizate în principal datorită 

următoarelor argumente (Barbero 2011; fib 2007; Hollaway 2011; Kitane 

și Aref 2013; Mazumdar 2002; Țăranu et al. 2013): 

 perioade scurte de fabricare și aplicare, rezultând astfel o 

economie importantă de timp; 
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 durabilitate; 

 greutate redusă; 

 rezistență specifică ridicată; 

 stabilitate dimensională; 

 proiectare dirijată prin controlul anizotropiei. 

Utilizarea materialelor compozite în domeniul construcțiilor este 

uneori limitată de anumite caracteristici defavorabile, printre care și 

(Barbero 2011; Campbell 2010; Hollaway 2011; Mazumdar 2002): 

 prețul ridicat; 

 efectele negative ale temperaturii și umidității asupra 

proprietăților mecanice; 

 rezistență redusă în direcție perpendiculară pe fibre; 

 diferența dintre valorile proprietăților mecanice; 

 în comparație cu metalele, pot apărea cazuri în care repararea 

elementelor din CPAF este considerată mai dificilă; 

 posibilitatea apariției fenomenului de delaminare; 

3.3 Soluții compozite pentru consolidarea elementelor structurale 

din beton armat 

Deficiențele structurale remediate prin utilizarea tehnicilor bazate 

pe aplicarea materiale compozite armate cu fibre se pot împărți în două 

mari categorii (De Lorenzis et al. 2008): 

 degradarea structurii de rezistență; 

 schimbarea condițiilor de exploatare prevăzute în proiectare. 

3.3.1 Consolidarea grinzilor 

Consolidare la moment încovoietor (încovoiere) 

Produsele compozite utilizate pentru consolidarea la încovoiere a 

grinzilor din beton armat se pot utiliza sub formă de (Hollaway 2011): 

armături exterioare (Externally Bonded Reinforcement – EBR) și 
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armături înglobate în beton (Near Surface Mounted – NSM). Sistemele 

de consolidare utilizate ca armături exterioare sunt cele cu aplicare 

manuală prin contact, preimpregnate și cele prefabricate. Cele mai 

întâlnite aplicații sunt cele bazate pe utilizarea platbandelor obținute prin 

procedeul de formare prin pultrudere (Figura 3.7) (Teng et al. 2008). 

 

Figura 3.7 Grindă din beton armat consolidată utilizând tehnica EBR 

 

În cazul consolidării unei grinzi la încovoiere, tehnica NMS constă 

în montarea barelor (Figura 3.11 a) sau a fâșiilor/benzilor înguste 

compozite prefabricate(Figura 3.11 b) în șlițuri tăiate pe suprafața 

inferioară a grinzilor din beton armat.  

 

Figura 3.11 Tehnica NSM de consolidare la încovoiere a grinzilor din beton  

Consolidarea la forță tăietoare (forfecare) 

Acest tip de consolidare se realizează în momentul în care 

elementul din beton armat prezintă deficiențe în preluarea solicitărilor de 

forfecare sau în cazul în care capacitatea de preluare a forței tăietoare este 

mai mică decât capacitatea de preluare a momentului încovoietor. (Chen 

și Teng 2008; Hollaway 2011). 

Cele mai utilizate sisteme constau în: lipirea elementelor de 

consolidare pe fețele laterale ale grinzilor din beton armat (Figura 3.13 a; 

3.14 a); aplicarea materialelor CPAF pe fața inferioară cât și pe fețele 
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laterale ale grinzii (sistem de consolidare în formă de U) (Figura 3.13 b; 

3.14 b; 3.14 c); înfășurarea completă a grinzii (materialele CPAF sunt 

aplicate pe toate fețele grinzii) (Figura 3.13 c; 3.14 d) (Chen și Teng 2008; 

Hollaway 2011). 

 

Figura 3.13 Metode de consolidare la forță tăietoare a grinzilor din beton armat 

(Bank 2006; Hollaway 2011).  

a aplicarea CPAF pe fețele laterale, b consolidare în formă de U, c înfășurarea 

completă a grinzii 

 

 

Figura 3.14 Poziționarea elementelor de consolidare CPAF (Chen și Teng 

2008). a platbande/fășii înguste montate pe fețele laterale, b consolidare în 

formă de U realizată cu platbande, c consolidare în formă de U realizată cu 

țesături uni- și/sau multidirecționale, d înfășurarea completă realizată cu țesături 

uni- și/sau multidirecționale 

 

Consolidarea la forță tăietoare a grinzilor din beton armat se poate 

face și prin montarea cu ajutorul adezivilor a elementelor CPAF 

pultrudate (bare sau fâșii înguste) în șlițuri tăiate pe fețele laterale ale 

acestora (tehnica NSM) (De Lorenzis et al. 2008; Dias și Barros 2010, 

2011, 2013; Rizzo și De Lorenzis 2009).  
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3.3.2 Consolidarea plăcilor 

În mod curent sunt utilizate următoarele tipuri de produse 

compozite: platbandele sau fâșiile înguste prefabricate sau țesăturile din 

fibre (Banu 2012; Canning și Luke 2008).  

În figura 3.18 sunt prezentate metodele de consolidare a plăcilor 

din beton armat utilizând platbande compozite sau țesături din fibre, 

aplicate pe fața inferioară a plăcii. 

 

Figura 3.18 Consolidarea plăcilor din beton armat utilizând tehnica EBR (Banu 

2012) 

 

Metoda de consolidare cu armături compozite montate în imediata 

apropiere a feței întinse a plăcii din beton armat este prezentată în Figura 

3.20. Pe lângă consolidarea în zona de moment pozitiv, consolidarea 

plăcilor prin metoda NSM se poate face și în zona de moment negativ, la 

partea superioară a elementului (Foret și Limam 2008) 

 

Figura 3.20 Consolidarea plăcilor din beton armat utilizând tehnica NSM (Foret 

și Limam 2008) 
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3.3.3 Consolidarea stâlpilor 

O primă tehnică de consolidare este reprezentată de confinarea 

stâlpilor care se poate face aplicând soluțiile compozite pe toată lungimea 

elementului, realizându-se astfel o înfășurare completă (Figura 3.22 a), la 

partea superioară și inferioară (Figura 3.22 b.) sau în zona de câmp 

(Figura 3.22 c). (Hollaway 2011; Teng și Jiang 2008). 

 

 

Figura 3.22 Confinarea stâlpilor din beton armat cu țesături multidirecționale. 

a înfășurarea completă a stâlpului, b confinarea stâlpului la partea superioară și 

inferioară, c confinarea stâlpului în zona de câmp 

 

Pe lângă consolidarea stâlpilor din beton armat prin cămășuirea 

acestora utilizând diferite țesături și rășini polimerice (Figura 3.23 a), în 

literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tehnici de îmbunătățire 

a rezistenței acestor elemente structurale. Astfel, consolidarea stâlpilor se 

poate face și prin fretarea acestora cu fâșii din CPAF ce au rol de armătură 

transversală. Acestea sunt lipite pe suprafața betonului cu ajutorul 

adezivilor (Figura 3.23 b). O altă tehnică de consolidare este reprezentată 
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de utilizarea membranelor compozite prefabricate (Figura 3.23 c). 

(Hollaway 2011; Țăranu et al. 2006). 

Toroanele sau fasciculele realizate din fibre de carbon sau kevlar 

pretensionate se pot utiliza pentru consolidarea stâlpilor din beton armat 

în cazul unor deformații transversale mari. (Figura 3.23 d) (Țăranu et al. 

2006). De asemenea, pentru îmbunătățirea comportării structurale a 

stâlpilor din beton armat, se poate utiliza și metoda automată de confinare 

a acestora prezentată în Figura 3.23 e (Hollaway 2011). 

 

Figura 3.23 Tehnici de consolidare a stâlpilor din beton și beton armat. a 

confinarea cu țesături uni/multidirecționale, b consolidarea prin aplicarea de 

fâșii CPAF, c confinarea cu membrane CPAF, d confinarea cu toroane/fascicule, 

e metoda automată de confinare a stâlpilor 
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Capitolul 4. 

EXEMPLE DE SOLUȚII DE CONSOLIDARE DIN 

COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE. 

STUDII DE CAZ 

În cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași, s-au 

desfășurat o serie de programe experimentale cu scopul de a investiga 

eficiența diferitelor metode de consolidare a elementelor structurale din 

beton și din beton armat cu materiale compozite polimerice armate cu 

fibre din sticlă și cu fibre din carbon.  

4.1 Soluții de consolidare pentru grinzile din beton armat 

Au fost realizate două programe experimentale cu scopul de a 

studia comportarea grinzilor din beton armat consolidate la moment 

încovoietor și forță tăietoare cu materiale CPAF.  

4.1.1 Consolidarea la moment încovoietor și forță tăietoare prin 

aplicarea de platbande din carbon și de țesături din fibre din 

sticlă și fibre din carbon 

Teza de doctorat prezentată de ing. Codrin-Valentin Saftiuc în anul 

2005, intitulată Contribuții privind utilizarea materialelor compozite la 

consolidarea construcțiilor industriale a avut ca obiectiv principal 

realizarea unei „analize minuțioase a problemelor legate de utilizarea 

compozitelor polimerice armate cu fibre (CPAF), reabilitarea structurală 

a construcțiilor inginerești și în particular consolidarea grinzilor din beton 

prin placarea cu platbande din CPAF de carbon și țesături din fibre de 

sticlă și carbon preimpregnate cu rășini epoxidice” (Saftiuc 2005). 

Prin programul experimental s-a urmărit realizarea unor serii de 

investigații asupra comportării grinzilor din beton armat neconsolidate și 
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consolidate la moment încovoietor și forță tăietoare prin utilizarea de 

platbande din materiale compozite polimerice armate cu fibre din carbon 

(CPAFC) și de țesături unidirecționale din fibre din sticlă și din carbon 

impregnate cu rășini epoxidice. 

4.1.2 Consolidarea grinzilor din beton armat la moment 

încovoietor prin aplicarea de fâșii înguste din carbon 

Un alt studiu experimental privind investigarea comportării 

grinzilor din beton armat consolidate la moment încovoietor cu materiale 

compozite a fost efectuat de către ing. Paul Ciobanu în cadrul elaborării 

tezei de doctorat intitulată Consolidarea grinzilor din beton armat cu 

materiale compozite aplicate lângă fețele exterioare (Near Surface 

Mounted), teză finalizată în anul 2014. Obiectivul principal al acestui 

program de doctorat a constat în „evaluarea eficacității utilizării 

compozitelor polimerice armate cu fibre din carbon pentru îmbunătățirea 

răspunsului structural al grinzilor din beton armat” (Ciobanu 2014). 

În cadrul acestui program de cercetare, au fost testate o serie de 

grinzi care au fost consolidate cu materiale compozite, utilizând două 

tehnici diferite (Ciobanu 2014): 

 consolidarea grinzilor din beton armat cu materiale 

compozite utilizate ca armături montate în zona din imediata 

apropiere a feței inferioare a acestora, tehnica NSM; 

 consolidarea grinzilor din beton armat cu materiale 

compozite utilizate ca armături exterioare lipite pe suprafața 

inferioară a acestora, tehnica EBR. 

4.2 Soluții de consolidare pentru plăcile din beton armat 

Programul experimental care s-a ocupat de consolidarea plăcilor 

din beton armat a fost desfășurat în cadrul tezei de doctorat intitulată 

Consolidarea plăcilor din beton armat folosind compozite polimerice 

armate cu fibre prezentată de ing. Dragoș Banu în 2012. Scopul principal 
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al acestei teze a constat în „studiul asupra posibilităților de îmbunătățire 

a performanțelor structurale a plăcilor din beton armat pe două direcții cu 

gol sau fără folosind sisteme de consolidare cu materiale compozite 

polimerice armate cu fibre” (Banu 2012). 

Obiectivul principal al programului experimental desfășurat de 

autor a constat în testarea plăcilor din beton armate pe două direcții. Au 

fost testate patru plăci din beton armat omogene și patru plăci din beton 

armat cu gol. Dimensiunile adoptate pentru realizarea plăcilor testate în 

cadrul experimentului au fost 1100x1100x50 mm. În cazul plăcilor cu gol 

analizate, nu a fost prevăzută armătură suplimentară pentru bordarea 

golului cu scopul de a simula cât mai bine tăierea unor orificii în plăcile 

omogene pentru acomodarea unor noi facilități sau utilități. Pentru 

realizarea experimentului au fost alese diferite configurații de aplicare a 

platbandelor din CPAFC. 

4.3 Soluții de consolidare a stâlpilor din beton și beton armat 

Au fost organizate trei programe experimentale cu scopul de a investiga 

comportarea stâlpilor din beton cu secțiune circulară și a stâlpilor din 

beton armat cu secțiune pătrată consolidați cu materiale compozite.  

4.3.1 Consolidarea cu țesături unidirecționale din fibre din sticlă și 

carbon a stâlpilor din beton cu secțiune circulară 

Teza de doctorat intitulată Soluții moderne de consolidare a 

structurilor pentru construcții industriale prezentată de ing. Gabriel 

Oprișan în anul 2002 a avut ca obiectiv principal realizarea unei analize 

minuțioase „a problemelor legate de utilizarea compozitelor polimerice 

armate cu fibre (CPAF) la consolidarea și reabilitarea structurilor 

inginerești și în particular consolidarea stâlpilor din beton prin confinarea 

cu înfășurări compozite”. În cadrul programului experimental desfășurat 

de autor a fost analizată comportarea la compresiune a stâlpilor din beton 

cu secțiune circulară, având diametrul de 100 mm și înălțimea de 250 mm, 
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prin realizarea de încercări pe probe neconfinate și confinate cu două, trei 

și patru straturi de țesături unidirecționale din fibre din sticlă și din fibre 

din carbon impregnate cu rășină epoxidică (Oprișan 2002). 

4.3.2 Confinarea cu țesături unidirecționale din fibre din carbon a 

stâlpilor din beton armat cu secțiune pătrată 

Îmbunătățirea comportării stâlpilor din beton armat cu secțiune 

necirculară prin consolidarea acestora cu materiale CPAF a fost studiată 

în cadrul a două programe experimentale. Teza de doctorat cu titlul 

Îmbunătățirea performanțelor structurale ale stâlpilor din beton armat 

prin utilizarea sistemelor compozite prezentată în anul 2008 de către ing. 

Vlad Munteanu, a avut ca obiectiv principal „studiul asupra posibilităților 

de îmbunătățire a performanțelor structurale folosind sisteme compozite 

în cazul stâlpilor din beton armat și anume, cele legate de creșterea 

capacității portante la solicitări de compresiune axială”. Pentru realizarea 

experimentului propus, au fost realizate trei seturi de stâlpi având 

următoarele secțiuni transversale: 200x200 mm, 250x250 mm și 300x300 

mm, înălțimea elementelor fiind de 1000 mm. În cadrul studiului efectuat 

au fost testați doar doi stâlpi cu secțiunea de 200x200 mm, unul fiind 

neconfinat și unul confinat prin aplicarea unui strat de țesătură din fibre 

din carbon impregnată cu rășină epoxidică În cadrul programului 

experimental, autorul a testat epruvetele la compresiune centrică 

(Munteanu 2008). 

Al doilea program experimental a fost desfășurat în cadrul tezei de 

doctorat intitulate Consolidarea stâlpilor din beton cu secțiune 

necirculară prin confinare cu materiale compozite, teză prezentată de 

către ing. Ciprian-Ilie Cozmanciuc în anul 2011. În cadrul acestui 

program experimental au fost testați stâlpii cu secțiune de 250x250 mm și 

300x300 mm. În primul caz, forța a fost aplicată cu o excentricitate de 50 

mm față de axa principală, iar în cel de al doilea caz forța a fost aplicată 

cu o excentricitate în valoare de 75 mm. (Cozmanciuc 2011). 
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Capitolul 5. 

EVALUAREA ȘI INTERPRETAREA IMPACTULUI 

SOLUȚIILOR DE CONSOLIDARE PREZENTATE 

ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului înconjurător al 

produselor specifice sectorului construcțiilor prezentate în cadrul 

Capitolului 4, s-au utilizat studiile LCA de tip Cradle-to-Gate. Aceste 

analize au fost realizate prin considerarea următoarelor faze din ciclul de 

viață al elementelor evaluate (Figura 5.1): 

 extracția, pre-procesarea și procesarea materiilor prime; 

 fabricarea materialelor pentru construcții utilizate pentru 

realizarea produselor analizate; 

 transportul materialelor pentru construcții de la unitatea 

unde au fost fabricate până la locul utilizării (șantier); 

 realizarea produselor analizate din punct de vedere al 

impactului asupra mediului înconjurător. 

 

 

Figura 5.1 Fazele ciclului de viață considerate pentru studiile LCA realizate 

 

Categoriile de impact considerate și parametrii/indicatorii de 

caracterizare ale acestora sunt prezentate în Tabelul 5.1. Acești factori de 

cuantificare a impactului mediului construit asupra celui natural au fost 

aleși din lista de categorii de impact recomandată de European 

Commission – Joint Research Centre (2011).  
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Tabel 5.1 Categoriile de impact utilizate pentru cuantificarea efectelor asupra 

mediului înconjurător 

 

Categorie de impact 

asupra mediului 

înconjurător 

Parametru de caracterizare 
Unitate de 

măsură 

Încălzire Globală 

(Global Warming) 

Potențialul de Încălzire Globală  

(Global Warming Potential – GWP) 

kg. CO2-

Echiv. 

Impact Toxic asupra 

Oamenilor 

(Human Toxicity) 

Impact toxic potențial asupra 

oamenilor, efecte cancerigene  

(Human toxicity potential, cancer 

effects – HTPc) 

CTUh 

Degradarea Stratului 

de Ozon 

(Ozone Depletion) 

Potențialul de Degradare a Stratului 

de Ozon  

(Ozone Depletion Potential – ODP) 

kg. CFC-11 

Echiv. 

 

În Tabelul 5.2, sunt prezentate distanțele adoptate în cadrul 

studiilor LCA pentru etapele de transport din ciclul de viață al produselor 

analizate. Pentru transportul materialelor a fost considerat un camion cu 

motor Diesel cu norma de poluare Euro 5 și o capacitate de transport de 

3,3 t. De asemenea, chiar dacă în cadrul programelor experimentale 

evaluate au fost utilizate diferite tipuri de betoane, studiile LCA au fost 

realizate utilizând o singură rețetă de preparare a acestui material ce este 

prezentată în Tabelul 5.3. În cadrul studiilor experimentale studiate au 

fost utilizate materiale compozite manufacturate de către doi producători 

diferiți. 
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Tabel 5.2 Distanțe de transport utilizate 

 

Material 
Distanță 

[km] 

Punct de plecare − Punct 

de sosire 

Nisip 30 balastieră 

− 

stația de betoane Pietriș 30 

Ciment 165 unitatea de fabricare 

− 

locul de punere în operă Oțel 25 

Beton 15 

stația de betoane 

− 

locul de punere în operă 

Țesătură din fibre din 

sticlă/carbon 

1850 

unitatea de fabricare 

− 

locul de punere în operă 

Platbandă CPAFC 

Rășină epoxidică 

Adeziv epoxidic 

 

Tabel 5.3 Rețeta considerată în studiile LCA pentru producerea betonului 

 

Component Cantitate [kg/m3] 

Nisip 680 

Pietriș fin 3-7 545 

Pietriș grosier 7-16 725 

Ciment CEM II B 32.5 300 

Apă 150 
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5.1 Determinarea performanțelor ecologice în cazul sistemelor de 

consolidare la moment încovoietor și forță tăietoare a 

grinzilor din beton armat realizate prin aplicarea de 

platbande și țesături 

Au fost analizate din punct de vedere al impactului asupra 

mediului înconjurător elementele testate în cadrul programului 

experimental prezentat în subcapitolul 4.1.1, ce a fost realizat de către dr. 

ing. Codrin-Valentin Saftiuc. Pentru determinarea și analizarea 

performanțelor ecologice au fost realizate opt studii LCA, prezentate în 

Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 Studiile de caz analizate: a cazul Gr. 1.1, b cazul Gr. 1.2, c cazul Gr. 

1.3 și Gr. 1.4, d cazul Gr. 1.5 și Gr. 1.6, e cazul Gr. 1.7 și Gr. 1.8 

5.1.1 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul Gr. 1.1 

În acest studiu de caz au fost analizate performanțele ecologice ale 

grinzii din beton armat în varianta neconsolidată, prezentat în Figura 5.3. 

În Tabelul 5.4 sunt prezentate cantitățile de materiale utilizate pentru 
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confecționarea elementului structural cu secțiunea de 100x150 mm și 

lungimea de 1200 mm. Pentru considerarea etapei de compactare a 

betonului, a fost introdus în modelul ciclului de viață al acestui produs din 

beton armat neconsolidat un consum de energie de 0,27 MJ. 

 

Tabel 5.4 Cantități utilizate pentru modelarea elementului din beton armat 

neconsolidat (cazul Gr. 1.1) 

 

Component Cantitate [kg] 

Nisip 12,24 

Pietriș fin 3-7 9,81 

Pietriș grosier 7-16 13,05 

Ciment CEM II B 32.5 5,4 

Apă 2,7 

Armături oțel 1,73 

 

 

Figura 5.3 Elementul din beton armat analizat în cazul Gr. 1.1 

Valorile rezultate pentru categoriile de impact asupra mediului 

înconjurător considerate sunt prezentate în Figurile 5.4, 5.5 și 5.6. 
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Figura 5.4 Potențialul de Încălzire Globală în cazul Gr. 1.1 

 

Figura 5.5 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul Gr. 1.1 

 

Figura 5.6 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul Gr. 1.1 
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5.1.5 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul Gr. 1.5 

Prin intermediul acestui studiu de caz s-a urmărit evaluarea 

impactului asupra mediului natural al consolidării la forță tăietoare 

realizată prin utilizarea unui strat de țesătură din fibre din sticlă. Cu 

ajutorul rășinii epoxidice, armăturile sistemului au fost aplicate la 

intradosul elementului consolidat și pe fețele laterale, pe toată înălțimea 

(Figura 5.19). Ținând cont că a fost utilizat procedeul de formare prin 

contact, a fost considerat doar un consum de energie de 2,03 MJ ca 

informație suplimentară de intrare în modelarea ciclului de viață, cu 

scopul de a simula procesele de pregătire a suprafețelor. În Tabelul 5.8 

sunt prezentate cantitățile de materiale considerate. 

 

 

Figura 5.19 Sistemul CPAFS de consolidare analizat în cazul Gr. 1.5 

 

Tabel 5.8 Cantități de materiale constituente folosite pentru modelarea 

sistemului de consolidare analizat (cazul Gr. 1.5) 

 

Component Cantitate [kg] 

Fibre din sticlă 0,1146 

Rășină epoxidică 0,32 
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În Figurile 5.20, 5.21 și 5.22 sunt prezentate valorile ce descriu 

impactul asupra mediului înconjurător al sistemului CPAFS analizat 

 

Figura 5.20 Potențialul de Încălzire Globală în cazul Gr. 1.5 

 

Figura 5.21 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul Gr. 1.5 

 

Figura 5.22 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul Gr. 1.5 
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5.2 Determinarea performanțelor ecologice în cazul sistemelor de 

consolidare la moment încovoietor a grinzilor din beton 

armat realizate prin aplicarea de fâșii înguste din CPAFC 

Au fost realizate șase studii LCA, prezentate în Figura 5.38, pentru 

a determina impactul pe care produsele testate de către dr. ing. Paul 

Ciobanu îl au asupra mediului înconjurător. Programul experimental ce 

stă la baza acestor studii a fost prezentat în cadrul subcapitolului 4.1.2. 

 

 

Figura 5.38 Studiile de caz analizate: a cazul Gr. 2.1, b cazul Gr. 2.2, c cazul 

Gr. 2.3, d cazul Gr. 2.4, e cazul Gr. 2.5, f cazul Gr. 2.6 
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5.2.1 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul Gr. 2.1 

Obiectivul acestui studiu LCA a constat în evaluarea efectelor 

adverse pe care grinda din beton armat cu secțiune 200x300 mm și 3000 

mm lungime, element structural prezentat în Figura 5.39, le are asupra 

mediului înconjurător. Tipul și cantitățile de materiale utilizate pentru 

modelarea ciclului de viață sunt prezentate în Tabelul 5.12.  

 

Tabel 5.12 Cantități utilizate pentru modelarea elementului din beton 

armat neconsolidat (cazul Gr. 2.1) 

 

Component Cantitate [kg] 

Nisip 122,4 

Pietriș fin 3-7 98,1 

Pietriș grosier 7-16 130,5 

Ciment CEM II B 32.5 54 

Apă 27 

Armături oțel 16,39 

 

 

Figura 5.39 Elementul din beton armat analizat în cazul Gr. 2.1 
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Valorile rezultate pentru indicatorii performanțelor ecologice ale 

elementului din beton armat sunt prezentate în Figurile 5.40, 5.41 și 5.42.  

 

Figura 5.40 Potențialul de Încălzire Globală în cazul Gr. 2.1 

 

Figura 5.41 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul Gr. 2.1 

 

Figura 5.42 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul Gr. 2.1 
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5.2.6 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul Gr. 2.6 

Obiectivul urmărit în cadrul acestei analize a constat în evaluarea 

celui de-al treilea sistem de consolidare realizat utilizând tehnica NSM. 

Acesta a fost alcătuit prin aplicarea, în șlițuri tăiate pe intradosul grinzii 

din beton armat, a trei fâșii CPAFC cu grosimea de 1,4 mm, lățimea de 

24 mm și lungimea de 2600 mm (Figura 5.59). În Tabelul 5.17 sunt 

prezentate cantitățile de materiale constituente utilizate pentru realizarea 

modelării ciclului de viață a consolidării compozite evaluate.  

 

 

Figura 5.59 Sistemul CPAFC de consolidare analizat în cazul Gr. 2.6 

 

Tabel 5.17 Cantități de materiale constituente folosite pentru modelarea 

sistemului de consolidare analizat (cazul Gr. 2.6) 

 

Component Cantitate [kg] 

Fibre din carbon 0,2868 

Rășină epoxidică 0,135 

Adeziv epoxidic 1,544 
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Valorile obținute pentru cei trei parametri de caracterizare sunt 

prezentate în Figurile 5.60, 5.61 și 5.62.  

 

Figura 5.60 Potențialul de Încălzire Globală în cazul Gr. 2.6 

 

Figura 5.61 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul Gr. 2.6 

 

Figura 5.62 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul Gr. 2.6 
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5.3 Determinarea performanțelor ecologice în cazul sistemelor 

compozite utilizate pentru consolidarea plăcilor din beton 

armat 

În Figura 5.66 sunt reprezentate studiile de caz considerate pentru 

a evalua și analiza efectele asupra mediului înconjurător ale elementelor 

specifice sectorului construcțiilor analizate din punct de vedere structural 

în cadrul programului experimental prezentat în subcapitolul 4.2. 

 

 

Figura 5.66 Studiile de caz analizate: a cazul P. 1.1, b cazul P. 1.2, c cazul P. 

1.3, d cazul P. 2.1, e cazul P. 2.2, f cazul P. 2.3 

5.3.1 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul P. 1.1 

Obiectivul urmărit în cadrul prezentului studiu LCA a constat în 

determinarea performanțelor ecologice a plăcii omogene din beton armat 

cu dimensiunile de 1100x1100x50 mm armată pe două direcții cu un 

singur rând de plasă sudată din sârmă cu profil periodic, cu diametrul de 

4 mm și cu dimensiunea ochiurilor de 100x100 mm (Figura 5.67). În 

Tabelul 5.18 sunt prezentate tipul și cantitățile de materiale constituente 

utilizate pentru realizarea elementului studiat. Pentru a simula procesul de 

vibrare a betonului, a fost introdus în modelul creat un consum de energie 

electrică de 0,178 MJ. 
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Figura 5.67 Elementul din beton armat analizat în cazul P. 1.1 

 

Tabel 5.18 Cantități utilizate pentru modelarea elementului din beton armat 

neconsolidat (cazul P. 1.1) 

 

Component Cantitate [kg] 

Nisip 41,14 

Pietriș fin 3-7 32,97 

Pietriș grosier 7-16 43,86 

Ciment CEM II B 32.5 18,15 

Apă 9,08 

Armături oțel 2,38 

 

Cu ajutorul Figurilor 5.68, 5.69 și 5.70 sunt prezentate valorile 

rezultate în urma analizei efectuate.  
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Figura 5.68 Potențialul de Încălzire Globală în cazul P. 1.1 

 

Figura 5.69 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul P. 1.1 

 

Figura 5.70 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul P. 1.1 
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5.3.2 Impactul asupra mediul înconjurător în cazurile P. 1.2 și P. 

2.2 

În cadrul acestui studiu LCA a fost evaluat impactul asupra 

mediului natural al sistemului de consolidare realizat prin aplicarea de 

platbande CPAFC cu lungimea de 950 mm și secțiunea de 1,4x50 mm. 

Elementele liniare pultrudate au fost montate în cruce (0°-90°), câte două 

pe fiecare direcție, cu ajutorul unui adeziv epoxidic. Acest sistem 

compozit a fost utilizat atât pentru consolidarea unei plăci omogene 

(Figura 5.71 a), cât și pentru o placă cu gol (Figura 5.71 b). Tipul și 

cantitățile de materiale utilizate în cadrul analizei sunt prezentate în 

Tabelul 5.19.  

 

 

Figura 5.71 Sistemul CPAFC de consolidare analizat în cazul P. 1.2 și P. 2.2 

 

Tabel 5.19 Cantități de materiale constituente folosite pentru modelarea 

sistemului de consolidare analizat (cazul P. 1.2 și P. 2.2) 

 

Component Cantitate [kg] 

Fibre din carbon 0,282 

Rășină epoxidică 0,132 

Adeziv epoxidic 0,665 
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Rezultate obținute, cu ajutorul cărora sunt descrise performanțele 

ecologice, sunt reprezentate în Figurile 5.72, 5.73 și 5.74.  

 

Figura 5.72 Potențialul de Încălzire Globală în cazul P. 1.2 și P. 2.2 

 

Figura 5.73 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul P. 1.2 și P. 2.2 

 

Figura 5.74 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul P. 1.2 și P. 2.2 
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5.4 Determinarea performanțelor ecologice în cazul sistemelor de 

consolidare a stâlpilor din beton cu secțiune circulară 

În cadrul prezentului subcapitol, elementele specifice inginerie 

civile prezentate în Figura 5.90 au fost analizate din punct de vedere al 

impactului asupra mediului înconjurător.  

 

 

Figura 5.90 Studiile de caz analizate: a cazul St. 1.1, b cazul St. 1.2, c cazul St. 

1.3, d cazul St. 1.4, e cazul St. 1.5, f cazul St. 1.6, g cazul St. 1.7 
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5.4.1 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul St. 1.1 

Scopul urmărit prin realizarea acestui studiu LCA a fost acelea de 

a determina valoarea costurilor ecologice rezultate din executarea unui 

stâlp din beton cu secțiune circulară ce are înălțimea de 250 mm și 

diametrul de 100 mm, element prezentat în Figura 5.91. Cu ajutorul 

Tabelului 5.23, au fost exprimate tipul și cantitățile de materiale utilizate 

pentru realizarea elementului studiat.  

 

Tabel 5.23 Cantități utilizate pentru modelarea elementului din beton 

neconsolidat (cazul St. 1.1) 

 

Component Cantitate [kg] 

Nisip 1,333 

Pietriș fin 3-7 1,069 

Pietriș grosier 7-16 1,421 

Ciment CEM II B 32.5 0,588 

Apă 0,294 

 

 

Figura 5.91 Elementul din beton analizat în cazul St. 1.1 
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Rezultatele cu ajutorul cărora putem interpreta impactul asupra 

mediului înconjurător sunt prezentate în Figurile 5.92, 5.93 și 5.94.  

 

Figura 5.92 Potențialul de Încălzire Globală în cazul St. 1.1 

 

Figura 5.93 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul St. 1.1 

 

Figura 5.94 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul St. 1.1 
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5.4.7 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul St. 1.7 

În cadrul acestui studiu au fost evaluate și interpretate 

performanțele ecologice ale ultimei soluții CPAFC considerată pentru 

confinarea stâlpului din beton cu secțiune circulară. Sistemul compozit 

realizat utilizând tehnica EBR, prezentat în Figura 5.115, a fost format 

prin aplicarea cu ajutorul unei rășini epoxidice a patru straturi de țesătură 

din fibre din carbon. Tabelul 5.29 prezintă tipul de materiale componente 

și cantitățile utilizate pentru atingerea obiectivului impus în prezenta 

analiză.  

 

Tabel 5.29 Cantități de materiale constituente folosite pentru modelarea 

sistemului de confinare analizat (cazul St. 1.7) 

 

Component Cantitate [kg] 

Fibre din carbon 0,068 

Rășină epoxidică 0,20 

 

 

Figura 5.115 Sistemul CPAFC de confinare analizat în cazul St. 1.7 

 

Cu ajutorul Figurilor 5.116, 5.117 și 5.118 putem vizualiza 

efectele negative asupra mediului înconjurător al sistemului CPAFC. 
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Figura 5.116 Potențialul de Încălzire Globală în cazul St. 1.7 

 

Figura 5.117 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul St. 1.7 

 

Figura 5.118 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul St. 1.7 
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5.5 Determinarea performanțelor ecologice în cazul sistemelor de 

consolidare a stâlpilor cu secțiune pătrată 

Produsele specifice inginerie civile ce au fost evaluate sub aspectul 

impactului asupra mediului înconjurător sunt prezentate cu ajutorul 

Figurii 5.122.  

 

 

Figura 5.122 Studiile de caz analizate: a cazul St. 2.1.1, b cazul St. 

2.1.2, c cazul St. 2.1.3, d cazul St. 2.2.1, e cazul St. 2.2.2, f cazul St. 2.2.3, g 

cazul St. 2.3.1, h cazul St. 2.3.2, i cazul St. 2.3.3 
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5.5.1 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul St. 2.1.1 

În cadrul prezentului studiu LCA, este urmărită evaluarea și 

interpretarea impactului asupra mediului natural rezultat din realizarea 

unui stâlp din beton armat cu secțiune pătrată (200x200 mm) și o înălțime 

de 1000 mm, ce este prezentat în Figura 5.123. Tipul și cantitățile de 

materiale utilizate pentru execuția elementului structural (în variantă 

neconsolidată) analizat sunt prezentate cu ajutorul Tabelului 5.30.  

 

Figura 5.123 Elementul din beton armat analizat în cazul St. 2.1.1 

 

Tabel 5.30 Cantități utilizate pentru modelarea elementului din beton armat 

neconsolidat (cazul St. 2.1.1) 

 

Component Cantitate [kg] 

Nisip 27,20 

Pietriș fin 3-7 21,80 

Pietriș grosier 7-16 29 

Ciment CEM II B 32.5 12 

Apă 6 

Armături oțel 6,13 
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Rezultatele obținute cu scopul de a cuantifica impactul asupra 

mediului înconjurător sunt prezentate în Figurile 5.124, 5.125 și 5.126.  

 

Figura 5.124 Potențialul de Încălzire Globală în cazul St. 2.1.1 

 

Figura5.125 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul St. 2.1.1 

 

Figura 5.126 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul St. 2.1.1 
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5.5.9 Impactul asupra mediului înconjurător în cazul St. 2.3.3 

În cadrul ultimului studiu realizat cu scopul de a evalua și 

cuantifica influența negativă asupra mediului natural a unui anumit 

produs specific inginerie civile, a fost analizat sistemul de confinare, 

prezentat în Figura 5.155. Tipul și cantitățile de materiale componente 

utilizate pentru realizarea analizei sunt prezentate în Tabelul 5.38.  

 

 

Figura 5.155 Sistemul CPAFC de confinare analizat în cazul St. 2.3.3 

 

Tabel 5.38 Cantități de materiale constituente folosite pentru modelarea 

sistemului de confinare analizat (cazul St. 2.3.3) 

 

Component Cantitate [kg] 

Fibre din carbon 0,966 

Rășină epoxidică 2,94 

 

Valorile obținute în urma analizei efectuate, ce vor fi utilizate 

pentru interpretarea performanțelor ecologice ale ultimului sistem de 

confinare CPAFC considerat, sunt prezentate în Figurile 5.156, 5.157 și 

5.158.  
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Figura 5.156 Potențialul de Încălzire Globală în cazul St. 2.3.3 

 

Figura 5.157 Impactul toxic cancerigen potențial asupra oamenilor în cazul St. 2.3.3 

 

Figura 5.158 Potențialul de Degradare a Stratului de Ozon în cazul St. 2.3.3 
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Capitolul 6.  

EVALUAREA ȘI ANALIZAREA ASPECTULUI 

ECONOMIC AL SUSTENABILITĂȚII ÎN CAZUL 

SOLUȚIILOR DE CONSOLIDARE PREZENTATE 

În cadrul prezentului capitol, soluțiile compozite de consolidare 

ale elementelor din beton și beton armat sunt analizate din punct de vedere 

al efortului financiar necesar pentru aplicarea lor. 

6.1 Determinarea impactului economic al sistemelor de 

consolidare la moment încovoietor și forță tăietoare a 

grinzilor din beton armat realizate prin aplicarea de 

platbande și țesături 

În cadrul acestui subcapitol au fost evaluate produsele prezentate 

și analizate din punct de vedere al influenței asupra mediului natural în 

secțiunea 5.1.  

 

Figura 6.9 Compararea impactului economic al produselor analizate 
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6.2 Determinarea impactului economic al sistemelor de 

consolidare la moment încovoietor a grinzilor din beton 

armat realizate prin aplicarea de platbande și fâșii înguste 

CPAFC 

Performanțele ecologice ale acestor elemente specifice domeniului 

construcțiilor au fost determinate și interpretate în cadrul subcapitolului 

5.2. 

 

Figura 6.16 Compararea impactului economic al produselor analizate 

 

6.3 Determinarea impactului economic al sistemelor compozite 

utilizate pentru consolidarea plăcilor din beton armat 

Au fost analizate produsele evaluate din punct de vedere al 

impactului asupra mediului înconjurător în cadrul subcapitolului 5.3. 

Aceste elemente au fost testate din punct de vedere structural în 

programul experimental realizat de către dr. ing. Dragoș Banu (Banu 

2012), prezentat în secțiunea 4.2. 
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Figura 6.22 Compararea impactului economic al produselor analizate 

 

6.4 Determinarea impactului economic al sistemelor de 

consolidare a stâlpilor din beton cu secțiune circulară 

Prezentarea și evaluarea performanțelor ecologice ale acestor 

elemente a fost realizată în subcapitolul 5.4. 

 

Figura 6.30 Compararea impactului economic al produselor analizate 
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6.5 Determinarea impactului economic al sistemelor de 

consolidare a stâlpilor cu secțiune pătrată 

În ultima secțiune din capitolul 6 au fost analizate din punct de 

vedere al impactului economic produsele ale căror performanțe 

structurale au fost determinate pe cale experimentală de către dr. ing. Vlad 

Munteanu (Munteanu 2008) și dr. ing. Ciprian-Ilie Cozmanciuc 

(Cozmanciuc 2011). Influența acestor elemente specifice inginerie civile 

asupra mediului înconjurător a fost evaluată și interpretată cu ajutorul 

studiilor de tip LCA în subcapitolul 5.5. 

 

Figura 6.40 Compararea impactului economic al produselor analizate 
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Capitolul 7.  

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Rezultatele obținute în cadrul capitolelor 5 și 6 sunt comparate în 

prezenta secțiune a lucrării, pentru a stabili dacă utilizarea materialelor 

compozite pentru consolidarea și reutilizarea structurilor existente din 

beton armat poate fi considerată ca o soluție ce merită utilizată pentru 

atingerea dimensiunii ecologice și economice a sustenabilității în sectorul 

construcțiilor. De asemenea, în comparațiile efectuate au fost utilizate și 

valorile obținute pe cale experimentală, în cele cinci programe 

experimentele considerate, ce s-au desfășurat în cadrul Facultății de 

Construcții și Instalații din Iași.  

7.1 Compararea performanțelor ecologice, economice și 

mecanice ale sistemelor de consolidare a grinzilor din beton 

armat la moment încovoietor și forță tăietoare realizate prin 

aplicarea de platbande și țesături 

Interpretarea rezultatelor obținute în subcapitolele 5.1 și 6.1, cu 

ajutorul cărora sunt descrise performanțele ecologice și cele economice 

ale produselor analizate a fost realizată utilizând Figura 7.1. Pentru a 

realiza o legătură între influența asupra mediului natural, a celei 

economice și a comportării structurale a produselor analizate, au fost 

utilizate și valorile prezentate în Tabelul 7.1 
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Figura 7.1 Interpretarea rezultatelor în cazul sistemelor de consolidare a 

grinzilor din beton armat la moment încovoietor și forță tăietoare prin aplicarea 

de platbande și țesături 

 

Tabel 7.1 Valori medii ale forțelor maxime obținute pe cale experimentală 

(Saftiuc 2005) 

 

Caz 
Gr. 

1.1 

Gr. 

1.2 

Gr. 

1.3 

Gr. 

1.4 

Gr. 

1.5 

Gr. 

1.6 

Gr. 

1.7 

Gr. 

1.8 

Forță 

maximă 

[kN] 

27 39 39 37 50 46 43 47 
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7.2 Compararea performanțelor ecologice, economice și 

mecanice ale sistemelor de consolidare a grinzilor din beton 

armat realizate prin aplicarea de fâșii înguste din CPAFC 

Pentru a realiza o comparație a performanțelor ecologice, 

economice și mecanice, în afara valorilor rezultate în subcapitolele 5.2 și 

6.2 au fost utilizate și cele prezentate în Tabelul 7.2. Acestea din urmă au 

fost obținute pe cale experimentală în cadrul programului de cercetare 

doctorală prezentat în secțiunea 4.1.2. 

 

Figura 7.2 Interpretarea rezultatelor în cazul sistemelor de consolidare a 

grinzilor din beton armat la moment încovoietor prin aplicarea de fâșii înguste 

CPAFC 
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Tabel 7.2 Valori medii ale forțelor maxime obținute pe cale experimentală 

(Ciobanu 2014) 

 

Caz Gr. 2.1 Gr. 2.2 Gr. 2.3 Gr. 2.4 Gr. 2.5 Gr. 2.6 

Forță 

maximă 

[kN] 

60 116,30 95 155,20 151,70 184,30 

7.3 Compararea performanțelor ecologice, economice și 

mecanice ale sistemelor compozite utilizate pentru 

consolidarea plăcilor din beton 

Obiectivul impus în această parte a manuscrisului a fost îndeplinit 

prin utilizarea atât a rezultatelor obținute cu ajutorul studiilor LCA și LCC 

tratate în subcapitolele 5.3, respectiv 6.3, cât și a valorilor prezentate în 

Tabelul 7.3, înregistrate în cadrul programului experimental prezentat în 

subcapitolul 4.2. 

 

Tabel 7.3 Valori medii ale forțelor maxime obținute pe cale experimentală 

(Banu 2012) 

 

Caz P. 1.1 P. 1.2 P. 1.3 P. 2.1 P. 2.2 P. 2.3 

Forță 

maximă 

[kN] 

46,96 60,71 46,62 35,29 54,75 75,97 
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Figura 7.3 Interpretarea rezultatelor în cazul sistemelor de consolidare a plăcilor 

din beton armat prin aplicarea de platbande și fâșii înguste CPAFC 

7.4 Compararea performanțelor ecologice, economice și 

mecanice ale sistemelor de consolidare a stâlpilor din beton 

cu secțiune circulară 

Interpretarea rezultatelor din această etapă a fost realizată utilizând 

valorile ce descriu impactul asupra mediului natural și a celui economic 

înregistrate în subcapitolele 5.4 și 6.4. Pe lângă acestea, au mai fost 

utilizate și rezultate privind forțele maxime obținute pe cale 
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experimentală în cadrul programului doctoral prezentat în secțiunea 4.3.1 

din acest manuscris. 

 

Figura 7.4 Interpretarea rezultatelor în cazul sistemelor de confinare a stâlpilor 

din beton cu secțiune circulară 

7.5 Compararea performanțelor ecologice, economice și 

mecanice ale sistemelor de consolidare a stâlpilor din beton 

armat cu secțiune pătrată 

Pentru compararea performanțelor ecologice, a impactului economic 

și a comportării structurale au fost utilizate rezultatele obținute în 
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subcapitolele 5.5 și 6.5 și valorile înregistrate în experimentele desfășurate în 

cadrul programelor doctorale prezentate în secțiunile 4.3.1 și 4.3.2. 

 

Figura 7.5 Interpretarea rezultatelor în cazul sistemelor de confinare a stâlpilor 

din beton armat cu secțiune pătrată 
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Capitolul 8.  

CONCLUZII GENERALE. CONTRIBUȚII. 

VALORIFICAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN 

CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE 

DOCTORALĂ 

8.1 Concluzii generale 

 Cea mai redusă intensitate a efectelor ecologice negative urmărite 

în cadrul analizelor LCA de tip Cradle-to-Gate efectuate a fost obținută 

în următoarele situații: 

 în cazul indicatorului de caracterizare a impactului asupra 

mediului înconjurător Potențial de Încălzire Globală, cele 

mai bune performanțe ecologice au fost înregistrate pentru 

produsele analizate în studiile de caz Gr. 1.3 (sistem CPAFS 

de consolidare la moment încovoietor a grinzilor din beton 

armat, analizat în secțiunea 5.1.3), Gr. 1.7 (sistem CPAFS de 

consolidare la forță tăietoare a grinzilor din beton armat, 

analizat în secțiunea 5.1.7), Gr. 2.3 (sistem CPAFC de 

consolidare a grinzilor din beton armat, realizat utilizând 

tehnica EBR, analizat în secțiunea 5.2.3), P. 1.3 (sistem 

CPAFC de consolidare a plăcilor omogene din beton armat, 

analizat în secțiunea 5.3.3), St. 1.2 (sistem CPAFS de 

confinare a stâlpilor din beton cu secțiune circulară, analizat 

în secțiunea 5.4.2) și St. 2.1.2 (sistem CPAFC de confinare a 

stâlpilor din beton armat cu secțiune pătrată, analizat în 

secțiunea 5.5.2); 
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 în cazul indicatorului de caracterizare a impactului asupra 

mediului înconjurător Impact toxic potențial asupra 

oamenilor, efecte cancerigene, cele mai bune performanțe 

ecologice au fost înregistrate pentru produsele analizate în 

studiile de caz Gr. 1.3 (sistem CPAFS de consolidare la 

moment încovoietor a grinzilor din beton armat, analizat în 

secțiunea 5.1.3), Gr. 1.7 (sistem CPAFS de consolidare la 

forță tăietoare a grinzilor din beton armat, analizat în 

secțiunea 5.1.7), Gr. 2.3 (sistem CPAFC de consolidare a 

grinzilor din beton armat, realizat utilizând tehnica EBR, 

analizat în secțiunea 5.2.3), P. 1.3 (sistem CPAFC de 

consolidare a plăcilor omogene din beton armat, analizat în 

secțiunea 5.3.3), St. 1.2 (sistem CPAFS de confinare a 

stâlpilor din beton cu secțiune circulară, analizat în secțiunea 

5.4.2) și St. 2.1.2 (sistem CPAFC de confinare a stâlpilor din 

beton armat cu secțiune pătrată, analizat în secțiunea 5.5.2); 

 în cazul indicatorului de caracterizare a impactului asupra 

mediului înconjurător Potențial de Degradare a Stratului de 

Ozon, cele mai bune performanțe ecologice au fost 

înregistrate pentru produsele analizate în studiile de caz Gr. 

1.3 (sistem CPAFS de consolidare la moment încovoietor a 

grinzilor din beton armat, analizat în secțiunea 5.1.3), Gr. 

1.7/Gr. 1.8 (sistemele CPAFS și CPAFC de consolidare la 

forță tăietoare a grinzilor din beton armat, analizate în 

secțiunea 5.1.7, respectiv 5.1.8), Gr. 2.3 (sistem CPAFC de 

consolidare a grinzilor din beton armat, realizat utilizând 

tehnica EBR, analizat în secțiunea 5.2.3), P. 2.1 (placă din 

beton armat cu gol analizată în secțiunea 5.3.4), St. 1.1 (stâlp 

din beton cu secțiune circulară având diametrul de 100 mm 

și înălțimea de 250 mm, analizat în secțiunea 5.4.1) și St. 
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2.1.1 (stâlp din beton armat cu secțiune pătrată având 

dimensiunile de 200x200x1000 mm, analizat în secțiunea 

5.5.1). 

 Din punct de vedere al aspectului economic al sustenabilității, cele 

mai mici valori ale efortului financiar presupus au fost obținute în 

următoarele studii de caz: Gr. 1.3 (analiză prezentată în subcapitolul 6.1 

și Anexa A3), Gr. 1.7 (analiză prezentată în subcapitolul 6.1 și Anexa 

A7), Gr. 2.1 (studiu economic a unei grinzi din beton armat cu 

dimensiunile de 200x300x3000 mm, prezentat în subcapitolul 6.2 și 

Anexa B1), P. 2.1 (analiză prezentată în subcapitolul 6.3 și Anexa C4), 

St. 1.1 (analiză prezentată în subcapitolul 6.4 și Anexa D1) și St. 

2.1.1 (analiză prezentată în subcapitolul 6.5 și Anexa E1). 

8.2 Contribuții  

Atingerea obiectivelor impuse în prezentul program doctoral a fost 

posibilă prin elaborarea și implementarea unor contribuții originale. 

Contribuțiile personale necesare pentru buna desfășurare a etapelor de 

cercetare și de elaborare a manuscrisului cu o valoare științifică ce 

corespunde unei teze de doctorat, pot fi menționate: 

 realizarea unui studiu de sinteză consistent privind conceptul de 

sustenabilitate și de dezvoltare sustenabilă, fiind urmărite cu 

precădere istoricul, justificarea necesității utilizării și 

metodologiile de implementare în diferite sectoare economice 

globale; 

 efectuarea unei analize minuțioase cu privire la importanța și 

influența sectorului construcțiilor asupra speciei umane din 

punctul de vedere al sustenabilității; 

 examinarea literaturii de specialitate cu privire la impactul pe care 

sectorul construcțiilor îl are asupra ecosistemului Pământ și a 
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implicațiilor rezultate din considerarea sustenabilității cu scopul de 

a satisface principalele aspecte ale dezvoltării sustenabile în acest 

domeniu de activitate; 

 consultarea surselor științifice disponibile ce au ca temă principală 

analizarea impactului asupra mediului înconjurător al materialelor 

tradiționale pentru construcții și al principalelor materiale 

constituente utilizate în aplicații specifice ingineriei civile; 

 examinarea metodelor și a instrumentelor specializate de evaluare 

și interpretare a performanțelor ecologice și a impactului economic 

al produselor specifice ingineriei civile analizate în programul de 

cercetare; 

 realizarea unui studiu amănunțit privind metodologiile de 

cuantificare a efectelor ecologice prin utilizarea a diferite categorii 

de impact și a parametrilor de caracterizare ale acestora; 

 efectuarea unui proces intens de pregătire privind utilizarea 

avansată a programului automat de calcul GaBi 5/GaBi 6, cu 

ajutorul căruia au fost concretizate studiile LCA considerate cu 

scopul de a determina impactul asupra mediului înconjurător al 

produselor analizate; 

 analizarea bazelor de date ale programului de calcul utilizat pentru 

evaluarea performanțelor ecologice și completarea acestora cu 

informații necesare pentru realizarea unei modelări cât mai 

complete a ciclului de viață analizat în fiecare studiu de caz în 

parte. Etapa de suplimentare a bazelor de date existente a fost 

îndeplinită prin colectarea datelor necesare din literatura de 

specialitate și utilizând diverse informații disponibile pe piață, 

această fază de lucru fiind absolut necesară pentru realizarea unor 

studii de evaluare și interpretare a performanțelor ecologice care 

să conțină un număr cât mai redus de incertitudini; 
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 realizarea unui studiu bibliografic detaliat prin consultarea unui 

număr semnificativ de titluri reprezentative cu un caracter de mare 

actualitate cu privire la materialele compozite polimerice armate 

cu fibre, caracteristicile principalelor materiale constituente 

utilizate în aplicații ale CPAF caracteristice ingineriei civile, 

metodele de fabricare a produselor compozite ce pot fi utilizate 

pentru consolidarea structurilor existente din beton și beton armat; 

 realizarea unei sinteze cu scopul de a examina tehnicile și 

sistemele compozite utilizate pentru atingerea unui grad 

satisfăcător al siguranței structurale pentru utilizatori prin 

consolidarea elementelor portante din beton și beton armat; 

 analizarea tuturor programelor experimentale ce au fost 

desfășurate în cadrul Facultății de Construcții și Instalații de la 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, ce au avut ca 

obiectiv principal analizarea aportului de capacitate portantă adus 

elementelor structurale din beton și beton armat prin utilizarea a 

diferite soluții CPAF de consolidare. Îndeplinirea acestei etape din 

programul doctoral este justificată prin necesitatea de 

sistematizare a elementelor analizate din punct de vedere 

experimental în programele de cercetare existente pentru 

realizarea unei inventarieri a produselor analizate din punct de 

vedere ecologic și economic în prezenta teză de doctorat; 

 stabilirea unor norme privind consumul de manoperă necesar 

pentru realizarea și aplicarea sistemelor compozite analizate, 

valori ce au fost utilizate atât pentru completarea modelului de 

analiză a performanțelor ecologice, cât și pentru determinarea 

efortului financiar impus de aceste aplicații inginerești; 

 conceperea unei metode de realizare a modelului ciclului de viață 

pentru produsele analizate cu scopul de a evalua și interpreta cât 
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mai corect performanțele acestora din punct de vedere a 

dimensiunii ecologice a sustenabilității; 

 realizarea și prezentarea în detaliu a studiilor de tip LCA și LCC 

utilizate pentru atingerea obiectivelor generale impuse în 

programul de cercetare doctorală; 

 elaborarea unei metode de exemplificare a impactului asupra 

mediului natural și al celui economic exercitate de sistemele 

compozite de consolidare în raport cu aportul de capacitate 

portantă adus de acestea și cu performanțele elementelor 

structurale din beton și beton armat în variantă neconsolidată. 

8.3 Valorificarea rezultatelor 

Rezultatele obținute în cadrul programului de cercetare doctorală 

desfășurat au fost valorificare prin: 

 Publicarea în calitate de autor și coautor a unui număr de 23 lucrări 

științifice, după cum urmează: 

 4 Lucrări publicate în reviste cotate ISI, cu 

factor de impact  

1. Sebastian George Maxineasa, Nicolae Taranu, Liliana Bejan, 

Dorina Isopescu, Oana Mihaela Banu (2015) Environmental impact of 

carbon fibre reinforced polymer flexural strengthening solutions of 

reinforced concrete beams. The International Journal of Life Cycle 

Assessment. doi: 10.1007/s11367-015-0940-5 

2. Horia Tundrea, Sebastian George Maxineasa, Nicolae Taranu, 

Mihai Budescu, Maria Gavrilescu, Isabela Maria Simion (2014) 

Environmental impact assessment and thermal performances of modern 

earth sheltered houses. Environmental Engineering and Management 

Journal 13(10): 2363-2369 
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3. Laura Dumitrescu, Sebastian George Maxineasa, Isabela Maria 

Simion, Nicolae Taranu, Radu Andrei, Maria Gavrilescu (2014) 

Evaluation of the environmental impact of road pavements from a life 

cycle perspective. Environmental Engineering and Management Journal 

13(2): 449-455 

4. Isabela Maria Simion, Cristina Ghinea, Sebastian George 

Maxineasa, Nicolae Taranu, Alessandra Bonoli, Maria Gavrilescu (2013) 

Ecological footprint applied in the assessment of construction and 

demolition waste integrated management. Environmental Engineering 

and Management Journal 12(4): 779-788 

 2 Lucrări publicate în reviste cotate BDI  

5. Marian Pruteanu, Sebastian George Maxineasa, Maricica 

Vasilache, Nicolae Țăranu (2014) A study on the use of expanded 

polystyrene for external masonry walls thermal insulation. The Bulletin 

of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section, 

Tomul: LX (LXIV), Fasc. 1: 31-42 

6. Sebastian George Maxineasa, Nicolae Țăranu (2013) Traditional 

building materials and fibre reinforced polymer composites. A 

sustainability approach in construction sector. The Bulletin of the 

Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture Section, Tomul: 

LIX (LXIII), Fasc. 2: 55-68 

 2 Lucrări publicate în volumele unor 

manifestări științifice în curs de indexare ISI  

7. Nicolae Taranu, Sebastian George Maxineasa, Ioana-Sorina 
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 Lucrările publicate au fost citate în bazele de date ISI WEB OF 

SCIENCE (11), Scopus (10) și Google Scholar (22); 

 Prezentarea lucrării Environmental impact of the CFRP flexural 

strengthening solutions for RC beams (Sebastian George Maxineasa, 

Nicolae Taranu, Vlad Lupasteanu, Paul Ciobanu), în cadrul ședinței 

plenare Cost Action TU1207 – Next Generation Design Guidelines for 

Composites in Construction. Action Meeting 22-24 octombrie 2014, 

Kaiserslautern, Germania (lucrarea a avut ca temă principală, utilizarea 

materialelor compozite pentru satisfacerea în sectorul ingineriei civile a 

exigenței conceptului de sustenabilitate legat de protejarea și refacerea 

mediului natural); 

 Prezentarea lucrării Performanțelor ecologice ale sistemelor 

compozite de consolidare a stâlpilor din beton armat (Sebastian George 

Maxineasa, Nicolae Țăranu) în cadrul Sesiunii Științifice de Toamnă a 

Academiei Oamenilor de Știință din România, 24-26 septembrie 2015, 

Iași, România; 
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proiectului de cercetare internațională FP 7-ENV-2013-603722, 

Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete (ANAGENNISI): 

WP 1 Preparatory Studies, Task 1.6 Peliminary LCA (Zadar/Zagreb, 

Croația, 26 mai-01 iunie 2014); WP 1 Preparatory Studies, Task 1.6 

Peliminary LCA (Barcelona, Spania, 19-24 ianuarie 2015); WP 2-4 LCA 

Activities (Londra, Marea Britanie, 6-10 iulie 2015);  

 Participarea, în calitate de membru al echipelor de cercetare, la 

realizarea evaluărilor preliminare necesare pentru întâlnirile de lucru din 

cadrul proiectului de cercetare internațională FP 7-ENV-2013-603722, 

Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete (ANAGENNISI) ce 
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iunie, 2014), Barcelona (19-24 ianuarie, 2015), Londra (6-10 iulie, 2015); 

 Participarea, în calitate de membru al echipelor de cercetare, la 

realizarea a 2 proiecte de cercetare internațională FP 7-ENV-2013-

603722, Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete 

(ANAGENNISI) și COST Action TU1207, Next Generation Design 

Guidelines for Composites in Construction; 
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Contract 264EU/30.06.2014, Innovative Reuse of All Tyre Components 

in Concrete (ANAGENNISI); 

 Participarea, în calitate de membru al echipelor de cercetare, la 

realizarea referatului Deliverable D1.6 – Preliminary LCA în cadrul 

proiectului de cercetare internațională FP 7-ENV-2013-603722, 

Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete (ANAGENNISI); 

 Participarea, în calitate de membru al echipelor de cercetare, la 

realizarea Raportului D1.6. Evaluarea pe ciclul de viață – studiu 

preliminar în cadrul proiectului de cercetare națională PN-II-Capacități-

PC7, Contract 264EU/30.06.2014, Innovative Reuse of All Tyre 

Components in Concrete (ANAGENNISI); 

 Participarea la stagiul de pregătire GaBi Basic and Advanced 

Training organizat de PE International (actual thinkstep), 6-7 Mai 2013, 

Viena, Austria. 
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