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1. INTRODUCERE 

 

Teza de doctorat abordează subiectele reabilitării și durabilității în construcții, acestea 

constituind baza pentru discuția despre materialele biocompozite utilizate în industria 

construcțiilor. 

 În termeni generali, reabilitarea poate fi definită ca actul sau procedeul ce face ca o 

clădire să devină utilizabilă, într–un mod compatibil cu standardele și legile în vigoare, prin 

intermediul lucrărilor de reparații, modificări sau extinderi. În același timp, se păstrează 

porțiunile sau elementele care posedă valori sociale, culturale sau arhitecturale (National Park 

Service, 2018). Reabilitările presupun faptul că structura unei clădiri (și, de multe ori, chiar 

clădirea în sine) este deteriorată la o dată anterioară începerii proiectului respectiv.  Reabilitarea 

unei clădiri constituie un set de soluții (inginerești și nu numai), particularizate prin însăși 

natura proiectului, pentru orice construcție ce trebuie să parcurgă o astfel de procedură 

(Niculiţă and Groll, 2007).  

Degradările reprezintă orice modificare (în sens negativ) a caracteristicilor fizice și/sau 

chimice a materialelor, elementelor unei clădiri sau a clădirii în sine, ce are ca efect diminuarea 

criteriilor de performanță ce țin de rezistența, stabilitatea și durabilitatea clădirii respective. Cu 

alte cuvinte, degradările – fie aparente sau ascunse, fie structurale sau nestructurale – pot afecta 

funcționalitatea și estetica unei construcții. 

 

 

Fig. 1 – Nivelul de degradare al unei clădiri; predicția duratei de viață a unui element de 

construcție (Gaspar and de Brito, 2005) 



 

Este dificil de prezis când și cum vor avea loc degradări, d –a lungul duratei de 

exploatare a unei construcții. Degradările sunt rezultatele acțiunilor (cauzelor) ce sunt 

responsabile de afectarea unei clădiri, și pot fi de natură mecanică, fizică sau chimică. 

La rândul său, nici lemnul, “materialul – părinte” al “lemnului lichid”, nu este ferit de 

degradări. În afară de degradări generale, ce pot fi întâlnite la alte materiale de construcții, 

lemnul poate suferi degradări specifice, cum ar fi despicări, fisuri, voalări, contracții sau 

umflări. Desigur, acestea pot fi prevenite (până într–un anumit punct), dar uneori este necesară 

reabilitarea elementelor realizate din lemn. Se reține deci ca oportună ideea de reabilitare a 

lemnului cu un material derivat din acesta, ce asigură sustenabilitate și biocompatibilitate unei 

posibile soluții de reabilitare. 

 „Lemnul lichid” este un material ce face parte din categoria termoplastelor de 

bioceluloză derivate din lignină. Lignina este un produs rămas din industria prelucrării 

lemnului și hârtiei, iar reutilizarea sa este în concordanță cu politicile Uniunii Europene 

referitoare la sustenabilitate. “Lemnul lichid”, ca multe alte biocompozite, este alcătuit dintr–

o matrice naturală, iar materialul de ranfort poate fi reprezentat de diverse tipuri de fibre 

organice.  

Deși „lemnul lichid” are o structură asemănătoare cu cea a lemnului natural, el este un 

material termoinjectabil, fiind pus în operă similar cu o largă varietate de materiale plastice. 

Spre deosebire însă de acestea din urmă, „lemnul lichid” este biodegradabil. Mai mult, el poate 

fi reutilizat de până la cinci ori fără nicio modificare a proprietăților materialului, fapt ce 

sporește potențialul său de reciclare. 

Cu toate că „lemnul lichid” a fost dezvoltat în urmă cu două decenii, el rămâne un 

material puțin cunoscut și utilizat în zilele noastre. Ținând cont că acest material este reciclabil 

și biodegradabil, este necesar ca să se identifice noi zone în care acest material să fie utilizat. 

Cum domeniul construcțiilor este un mare consumator de resurse, identificarea modalităților 

de utilizare a unui nou material sustenabil este binevenită. 

Tot în acest capitol, este argumentată necesitatea realizării programului de cercetare, 

fiind prezentate obiectivele tezei de doctorat. Obiectivul principal al tezei este a analiza modul 

în care „lemnul lichid” poate fi utilizat practic în domeniul construcțiilor. Deoarece tehnologia 

clasică de injectare a noului material nu se pretează la aplicare pe șantier, a fost dezvoltat un 

nou sistem portabil, acesta fiind în curs de brevetare.  

Un alt obiectiv al tezei a fost acela de a analiza pașii ce trebuie urmați pentru ca noul 

produs să poată fi adoptat în domeniul construcțiilor. Totodată, a fost analizată și receptivitatea 

pieței construcțiilor la introducerea unui nou material biocompozit termoinjectabil.  



 

Capitolul se încheie cu o scurtă descriere a conținutului tezei de doctorat. Teza de 

doctorat conține un capitol introductiv, trei capitole principale urmate de prezentarea 

concluziilor, a contribuțiilor autorului și a modului de diseminare a rezultatelor. Lucrarea este 

completată de o anexă în cadrul căreia sunt prezentate rezultatele interviurilor realizate de autor 

cu specialiști din domeniul construcțiilor. 

Teza este dezvoltată în cadrul a 153 pagini și conține 147 figuri, 5 tabele și 134 de 

referințe bibliografice. 

 

  



 

2. PROPRIETĂȚILE LEMNULUI LICHID 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate proprietățile fizico-mecanice ale „lemnului 

lichid”, pornindu-se de la analiza studiilor anterioare prezentate în literatura de specialitate. Au 

fost studiate capacitatea de biodegradabilitate, influența materialului de ranfort, 

comportamentul la întindere, microindentarea, comportamentul la încovoiere, rezistența la 

impact, proprietăți calorimetrice, termice, electrice, efectul radiațiilor UV, textura la suprafață 

și analiză SEM (microscopică). Rezultatele sunt prezentate în graficele de mai jos. 

 

 

Fig. 2 – Raportul din Modulul lui Young și conținutul de fibre (Kabasci, 2014) 

 

 

Fig. 3 – Testare la întindere pentru Arbofill (Nedelcu, 2013) 



 

 

Fig. 4 – Diagrama microindetațiilor pentru Arboform (Nedelcu, Ciofu and Lohan, 2013) 

 

 

Fig. 5 – Încovoiere în trei puncte pentru Arboblend (Nedelcu et al., 2012) 

 

 

Fig. 6 – Ciocan Charpy pentru testarea materialelor polimerice (Nedelcu, Plăvănescu 

(Mazurchevici) and Puiu (Costescu), 2014) 



 

 

Fig. 7 – Termogramă de calorimetrie pentru Arboform (Nedelcu, Ciofu and Lohan, 2013) 

 

 

Fig. 8 – Grafic al curbei de încălzire pentru Arbofill (Puiu (Costescu) et al., 2017) 

 

 

Fig. 9 – Dependența temperatură – conductivitate curent electric alternativ pentru 

Arbofill (Puiu (Costescu) et al., 2017) 



 

 

Fig. 10 – Spectru complet de expunere UV – VIS (Nedelcu et al., 2014) 

 

 

Fig. 11 – Textură de suprafață pentru Arboform, când unghiul de injectare este de 90°  

(Plăvănescu (Mazurchevici) et al., 2016) 

 

 

Fig. 12 – Imagine SEM a probei fracturate de Arboform (Nedelcu, Plăvănescu 

(Mazurchevici) and Păunoiu, 2015) 



 

Trebuie menționat că aceste cercetări au fost făcute pe diferite forme de prezentare a 

“lemnului lichid”, dar nu pe toate formele disponibile. Cu toate acestea, ele reprezintă o bază 

importantă de cunoștiințe pentru studii viitoare, în același timp sintetizând o serie de proprietăți 

necesare pentru înțelegerea adecvată a acestui biocompozit. 

Deoarece o serie de proprietăți fizico-mecanice ce sunt importante pentru domeniul 

construcțiilor nu au fost regăsite în cercetările anterioare, autorul a derulat o serie de încercări 

experimentale în vederea completării cunoștințelor referitoare la acest nou material. Astfel a 

fost analizată comportarea materialului în mediul marin, la acțiunea razelor ultraviolete, a 

acizilor, precum și proprietățile de izolare termică și comportare la foc. 

Așadar, la momentul actual, totalitatea cercetărilor ce se găsesc în lucrare reprezintă 

majoritatea proprietăților, caracteristicilor și încercărilor făcute pe “lemn lichid” (deja existente 

în literatura de specialitate sau sub formă de contribuții personale ale autorului). Lucrarea poate 

servi deci ca un început de “bază de date” pentru acest material, utilă pentru diverse viitoare 

aplicații. 

 

 

Fig. 13 a, b, c – Imagini SEM pentru secțiuni transversale de Arboblend (a), Arboform (b) 

and Arbofill (c), relevând cristale înglobate de sare (Bărhălescu, Ghiță and Petrescu, 2019) 

 

 

Fig. 14 a, b, c – Dezvoltarea coloniilor de microorganisme pe Arbofill (a), Arboform (b) and 

Arboblend (c), la șapte zile după incubație (Bărhălescu, Ghiță and Petrescu, 2019) 



 

 

Fig. 15 a, b, c – Variație în funcție de timp a masei probelor de Arboblend (a), Arboform (b) 

and Arbofill (c), în imersare in apă distilată la 4°C, 20°C și expuse la radiații UV la 20°C 

(Bărhălescu et al., 2019) 

 

 

Fig. 16 – Grafic al curbei de încălzire pentru Arboblend (Puiu (Costescu) et al., 2018) 

 

 

Fig. 17 – Grafic al curbei de încălzire pentru Arboform (Puiu (Costescu) et al., 2018) 



 

 

 

Fig. 18 – Dependența temperatură – conductivitate curent electric alternativ pentru Arboform 

și Arboblend (Puiu (Costescu) et al., 2018) 

 

  

Fig. 19 – Aparat portabil pentru analiza 

transferului termic, tip Isomet 2114 (probă 

Arbofill) 

Fig. 20 – Rezultate obținute în urma analizei 

probei de Arbofill (captură de ecran) 
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Fig. 23 – Curbe de curgere pentru Arboform, Arbofill și Arboblend (Petrescu et al., 2020) 

 

  

Fig. 21 – Testare la foc a “lemnului lichid”“ 

 

Fig. 22 – Efectul de “decojire” a 

straturilor arse de “lemn lichid” 

 



 

În urma testării extensive a “lemnului lichid”, s-a constatat faptul că acest material 

biocompozit prezintă un real potențial de utilizare în domeniul construcțiilor. Îndeosebi testele 

specifice materialelor de construcții au reliefat o serie de caracteristici interesante și au sugerat 

câteva posibile utilizări. De exemplu, “lemnul lichid” (atunci când este turnat, dar nepresat, 

deci cu goluri de aer) are un potențial relativ bun de termoizolare. Conform valorilor obținute, 

coeficienții de transfer termic sunt similari cu cei a unui bloc ceramic GV, marele avantaj fiind 

însă o greutate redusă și o grosime mai mică, pentru aceste specificații de performanță. Un alt 

exemplu este reprezentat de caracteristicile electrice, care recomandă utilizarea “lemnului 

lichid” pentru obținerea de diferite elemente de instalații electrice, cum ar fi prize, 

întrerupătoare sau steckere. În fine, un ultim exemplu este dat de comportamentul 

biocompozitului la foc. Deși nu are proprietăți deosebite din punct de vedere ignifug, arderea 

sa este foarte predictibilă, ușurând astfel munca proiectanților în domeniul securității la 

incendiu. 

Întrucât noul biocompozit este livrat în trei variante de prezentare (Arboform, Arbofill 

și Arboblend), tot în acest capitol autorul a stabilit care variantă are cele mai mari posibilități 

de utilizare în construcții. În urma analizării tuturor proprietăților fizico-mecanice, a rezultat 

că Arbofill este varianta care întrunește cele mai multe așteptări ale specialiștilor din domeniul 

ingineriei civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DEZVOLTAREA METODEI TRL – ROADMAP PENTRU ADOPTAREA 

MATERIALELOR BIOCOMPOZITE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

 

Al treilea capitol, care este rezultatul cercetărilor efectuate la Universitatea din Twente, 

Olanda, descrie o metodologie completă a modului în care „lemnul lichid” poate „migra” de la 

starea sa actuală (cea a unui material semi-experimental) la un material adecvat pentru utilizare 

în industria construcțiilor. 

Inovația este definită ca implementarea unei schimbări sau a unei îmbunătățiri, în cazul 

unui proces, produs sau sistem, care este nou pentru instituția ce implementează această 

schimbare (Slaughter, 1998). Inovațiile pot fi treptate (mici, bazate pe experiența și 

cunoștiințele existente), radicale (o noutate în știință sau tehnologie), modulare (o schimbare 

de concept a unei component dintr –un sistem), arhitecturale (o schimbare în legăturile dintre 

component sau sisteme) sau sistemice (inovații multiple, integrate). 

În prima parte a capitolului sunt prezentate modalitățile prin care inovațiile pot ajunge 

de la stadiul de concept, la cel de utilizare pe scară largă.  Sunt descrise două concepte 

(Technology Readiness Level și Roadmapping) ce permit implementarea noilor descoperiri în 

diverse domenii. TRL –ul își are originile în eforturile NASA de a găsi un instrument care 

poate cartografia dezvoltarea de noi tehnologii (Mankins, 2009). A fost astfel propusă o scală 

de 9 niveluri, care reflectă etapele prin care o tehnologie trebuie să le parcurgă, de la concept 

la produs finit (Héder, 2017): 

 

 TRL 1 – observarea principiilor de bază;  

 TRL 2 – formularea conceptului tehnologic;  

 TRL 3 – dovedirea experimentală a conceptului;  

 TRL 4 – validarea tehnologiei în laborator;  

 TRL 5 – validarea tehnologiei într – un mediu relevant;  

 TRL 6 – demonstrarea tehnologiei într – un mediu relevant;  

 TRL 7 – demonstrarea prototipului într – un mediu operațional;  

 TRL 8 – calificarea și finisarea sistemului;  

 TRL 9 – confirmarea sistemului într – un mediu operational.  

 



 

Bineînțeles, această scală poate fi folosită și în domeniul construcțiilor, după cum se 

poate observa în exemplul prezentat în continuare. Trebuie menționat că TRL poate fi aplicat 

și pe diferite “paliere” ale unui proiect de construcție, cum ar fi la nivel de material, de sistem 

(ce inglobează unul sau mai multe materiale) sau la nivelul întregii clădiri (ce înglobează mai 

multe sisteme). 

 

Fig. 24 – Exemplu de corespondență, dependent de scopul unei cercetări – dezvoltări, între 

nivelurile de analiză posibile și scala TRL (Garay, 2015) 

 

 

Fig. 25 – Un exemplu de Roadmap pentru măsurarea umidității în aer și în elemente ce țin de 

o clădire (Bell et al., 2008) 



 

Roadmapping este un concept ce originează din industria auto americană. S–a dorit 

găsirea unui instrument ce facilitează procesele decizionale cu consecințe pe termen lung, 

precum și a unui procedeu ce poate guverna investițiile viitoare. Conceptul de Roadmapping 

asigură deci o metodă structurată (și, de multe ori, grafică), pentru a explora și a transmite idei 

și interacțiuni între produse, tehnologii și piețe, de–a lungul unei perioade de timp (Phaal, 

Farrukh and Probert, 2004b). Desigur, și acest concept poate fi aplicat în domeniul 

construcțiilor. 

Contribuțiile personale includ unificarea celor două concepte (Techonogy Readiness 

Level și Roadmapping), pentru ca împreună să ofere cea mai facilă cale pe care trebuie să o 

urmeze „lemnul lichid” pentru a deveni un produs adecvat pentru reabilitare. Unificarea celor 

două concepte oferă un instrument unitar de control – TRL – oriented Roadmapping – cu 

avantaje distincte, în special în conceptul evoluției dezvoltării “lemnului lichid” și a 

materialelor biocompozite, în general. Pentru obținerea acestui instrument, mai întâi s–a 

adoptat (ca metodologie de lucru), în conformitate cu obiectivul principal al acestei lucrări, 

procedeul T – Start Fast Fast Start Process (Phaal et al., 2003), de “construire” a TRL – oriented 

Roadmap pentru “lemn lichid”. Această metodologie are la bază trei perspective ale acestui 

material: produsul, tehnologia și piața construcțiilor. 

 

 

Fig. 26 – Metodologia T – Plan Fast Start Process, adaptată pentru “lemn lichid”The adapted 

T – Plan Fast Start Process for “liquid wood” 

 

În urma acestei aplicării acestei metodologii, a rezultat TRL – oriented Roadmap, într-

o formă potrivită pentru “lemnul lichid”. 
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Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate rezultatele interviurilor realizate cu 

specialiști din diverse sectoare din industria construcțiilor, scopul fiind acela de a identifica 

barierele și oportunitățile pentru adoptarea și difuzarea „lemnului lichid” ca material nou de 

construcții. Acestea pot fi consultate în Anexa A a lucrării. Ca și concluzie generală a acestora, 

se reține faptul că industria construcțiilor, deși interesată de perspectivele acestui material, este 

totuși reticentă față de adaptarea și difuzarea sa, în contextul în care autoritățile responsabile 

de aprobarea introducerii materialelor noi pe piață, sunt percepute ca fiind reticente și lipsite 

de profesionalism în abordarea acestor probleme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. APLICAȚII ALE LEMNULUI LICHID ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

Al patrulea capitol abordează modalitățile practice prin care „lemnul lichid” poate fi 

utilizat în industria construcțiilor. Este reamintit aici faptul că „lemnul lichid” poate folosi 

tehnologii de termo – injectare existente. 

Capitolul debutează cu descrierea tehnologiei și a echipamentelor actuale utilizate în 

industria materialelor termoinjectabile, contribuțiile personale fiind axate pe dezvoltarea 

tehnologiei portabile de injectare a „lemnului lichid”. Deși „lemnul lichid” este complet 

prelucrabil în mașini de termoinjectat, din păcate acestea sunt mari ca dimensiuni și greutate, 

nepermițând o utilizare facilă a „lemnului lichid”: 

 

 

Fig. 28 – Un exemplu de mașină de injectat, comparativ cu dimensiunea normală a unui om 

(JEC Composites, 2019) 

 

Autorul a dezvoltat un prototip portabil ce permite aplicarea „lemnului lichid” pe 

șantier, acesta constituind obiectul unui brevet de invenție. Această decizie a survenit în urma 

stabilirii faptului că, datorită posibilei masivități a unor elemente de lemn ce se doresc a fi 

reabilitate cu “lemn lichid” – și deci imposibilitatea sau dificultatea excesivă de a fi “extrase” 

dintr–o structură, în vederea reabilitării cu material biocompozit, este evidentă – este de dorit 

găsirea unei soluții care să permit folosirea materialului in – situ. Bineînțeles, punctul de 

pornire al conceptului l-a reprezentat tot mașina clasică de injectat, deoarece avantajele 

specifice ale tehnologiei utilizate sunt binecunoscute. 



 

 

Fig. 29 – Vedere din partea stângă a mașinii portabile de termoinjectatLeft side view of the 

portable injection machine 

 

 

Fig. 30 – Detaliu cu mașina portabilă de termoinjectat în acțiune 



 

În continuare, a fost derulat un program experimental care să stabilească modul în care 

lemnul lichid poate contribui la reabilitarea elementelor structurale existente din lemn (în 

diverse configurații), acestea fiind completate cu simulări numerice. 

 

 

 

Fig. 31 – Elemente de lemn cu 

decupaje 2 x 2 cm și 2 x 4 cm  

 

Fig. 32 – Diverse configurații de holșuruburi în 

elemente de lemn cu decupaje 2 x 4 cm  

 

 

 

Fig. 33 – Injectarea “lemnului lichid” 

în pachet de 6 elemente de lemn cu 

decupaje 2 x 2 cm  

Fig. 34 – Injectarea “lemnului lichid” în pachet de 

3 elemente de lemn cu decupaje 2 x 4 cm  

 



 

 

 

  

Fig. 35 – Cedare prin încovoiere a 

elementului de lemn, cu ruptură în partea 

dreaptă  

 

Fig. 36 – Săgeata unui element de lemn 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 – Comportarea elementelor de lemn, tratate cu “lemn lichid” în zona comprimată 

 



 

 

Fig. 38 – Comportarea elementelor de lemn, tratate cu “lemn lichid” în zona întinsă 

 

  

Fig. 42 – Tensiuni Von Misses 

 

Fig. 43 – Tensiune pe direcția 

perpendiculară 

 

 

 Rezultatele studiului au evidențiat potențialul utilizării „lemnului lichid” pentru 

reabilitarea elementelor existente, reliefând totodată o serie de aspecte ce trebuie îmbunătățite. 

În ultima parte a capitolului, autorul face o serie de aprecieri asupra posibilității de 

obținere integrală a unor elemente noi utilizând noul material. Este posibilă obținerea de 

elemente făcute din “lemn lichid”, prin câteva metode. Deosebit de interesantă și cu potențial 

în industrie este topirea “lemnului lichid” care, eventual urmată de o presare, este suficientă 

pentru a obține câteva elemente cu geometrii simple.  

Se poate deci concluziona că, adoptând procedee industriale potrivite, “lemnul lichid” 

poate fi folosit pentru obținerea în masă a unor elemente de construcții. 



 

 

 

Fig. 44 – Granule de “lemn 

lichid” în forma de turnat, 

introdusă în cuptorul de laborator 

 

Fig. 45 – Elemente obținute din “lemn lichid”: plăcuță, 

bară presată, bară nepresată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUZII, CONTRIBUȚII PERSONALE, DISEMINAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII 

 

În prima parte a capitolului sunt prezentate principalele concluzii ale studiilor derulate, 

evidențiindu-se că „lemnul lichid” are un potențial ridicat de a deveni un material utilizabil în 

industria construcțiilor. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru 

îmbunătățirea mai multor aspecte, cum ar fi conlucrarea noului material cu cele utilizate la 

momentul curent în domeniul construcțiilor. 

În a doua parte, autorul își prezintă principalele contribuții personale și modul în care 

au fost diseminate rezultatele obținute pe parcursul studiilor doctorale. 

Contribuțiile personale sunt organizate pe cinci paliere diferite: 

- Un studiu extins al stadiului actual al cercetării cu privire la “lemnul lichid” a fost 

realizat. Studiile existente au fost completate, unde era cazul, cu alte cercetări 

complementare, corespunzătoare formelor de prezentare ale “lemnului lichid”, ce 

nu au fost abordate până la acel moment. Suplimentar, s–au studiat proprietăți 

relevante pentru o posibilă utilizare a biocompozitului în industria construcțiilor: 

influența mediului marin, teste privind reziliența la acizi/baze/radiații UV, 

proprietăți fizico–termice – XRD, FTIR, proprietăți electrice, dinamica 

biostructurală, capacitatea de izolare termică și rezistența la foc.  

- S–a dezvoltat o TRL – oriented Roadmap, completată cu interviuri luate diverșilor 

specialist din industria construcțiilor. Acest instrument ilustrează parcursul 

“lemnului lichid” din laborator până în piața construcțiilor. De asemenea, s–au 

identificat oportunitățile și barierele în adoptarea și difuzarea acestui produs în piața 

construcțiilor. 

- S–au luat o serie de interviuri cu specialist din industria construcțiilor. Pe lângă 

contribuțiile ce au rezultat în vederea perfectării procedeului anterior menționat, 

acestea reprezintă o mărturie valoroasă despre felul cum industria construcțiilor 

percepe aceste materiale biocompozite. 

- S–a dezvoltat un aparat portabil pentru termoinjectat, ce actualmente face obiectul 

unei cereri de brevet de invenție (Cerere Nr. A/00572). Acesta adresează problema 

injectării in – situ, într–o manieră eficientă și sigură. În esență, reprezintă o 

miniaturizare și adaptare a mașinii de injectat clasice. 



 

- S–au studiat performanțele “lemnului lichid”, atât în laborator, cât și într–un mediu 

virtual de simulare. Rezultatele obținute confirmă posibila utilizare a 

biocompozitului în reabilitarea elementelor de lemn. 

 

Diseminarea rezultatelor s-a concretizat în următoarele publicații și mainfestări 

științifice: 

 

 Articole Științifice indexate ISI:  

 

 M.M. Iftime, D.L. Dobreci, S.A. Irimiciuc, M. Agop, T.C. Petrescu, B. Doroftei, A 

theoretical mathematical model for assessing diclofenac release from chitosan – 

based formulations, Drug Delivery, 27 (1), 1125 – 1133, Taylor & Francis, 2020; 

 M. Agop, A. Gavriluț, C. Ichim, Ș. Toma, T.C. Petrescu, Ș.A. Irimiciuc, Towards 

Interactions Through Information in a Multifractal Paradigm, Entropy, 22 (9), 987, 

MDPI Publisher, 2020; 

 C. Plăcintă, T.C. Petrescu, V. Ghizdovăț, S.A. Irimiciuc, D. Vasincu, M. Agop, V.P. 

Păun, Polymer Dynamics Through Group Invariance of SL(2R) – type in a Fractal 

Paradigm,  Plastic Materials, 57(1), 167 – 174, Bucharest, Romania, 2020; 

 T.C. Petrescu, M.A. Păun, P. Mihai, S.A. Irimiciuc, V.A. Păun, M. Agop, On The 

Heat Transfer of Holographic Type in Nanostructures, The Scientific Bulletin of 

Polytechnical University of Bucharest, Series A, Applied Mathematics and Physics, 

82 (2), 251 – 262, Bucharest, Romania, 2020; 

 D. Văideanu, M.A. Păun, M. Agop, V.A. Păun, T.C. Petrescu, C. Plăcintă, D. 

Vasincu, Complex System Dynamics Through a Fractal Paradigm, The Scientific 

Bulletin of Polytechnical University of Bucharest, Series A, Applied Mathematics 

and Physics, 82 (1), 317 – 326, Bucharest, Romania, 2020. 

 

 Conferințe indexate ISI Proceedings: 

 

 T.C. Petrescu, M.L. Bărhălescu, C. Ibănescu, M. Danu, D. Văideanu, E. Puiu 

(Costescu), Liquid wood rheology, Modern Technologies in Industrial Engineering 

(ModTech 2020), 8th Edition, Jassy, Romania, 2020; 

 M.L. Bărhălescu, M. Jarcău, M. Poroch – Serițan, E. Puiu (Costescu), D. Văideanu, 

T.C. Petrescu, The behavior of “liquid wood” when exposed to some physico – 



 

chemical factors, Modern Technologies in Industrial Engineering (ModTech 2019), 

7th Edition, IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 591 (1), 12 

– 34, Jassy, Romania, 2019; 

 M.L. Bărhălescu, S. Ghiță, T.C. Petrescu, The risk of liquid wood degradation 

under the influence of marine factors, International Conference on Manufacturing 

Science and Education (MSE 2019), 9th Edition, article published in MATEC Web 

of Conferences, 290, 12012, EDP Sciences, Sibiu, Romania, 2019. 
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2019; 

 T.C. Petrescu, M. Budescu, I.O. Toma, A Holistic Approach to Structural 

Rehabilitation – A Study of The Metropolitan Cathedral Sections C1&C2 in Iași, 

Romania, Conference of Doctoral School, 2nd Edition, article published in The 
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ANEXA A  

 

 Interviurile au fost structurate în 21 de întrebări, din care 5 introductive și restul de 16 

împărțite pe cele trei perspective ale metodologiei procedeului T – Plan Fast Start Process, și 

anume produs, tehnologie și marketing. Întrebările au fost construite având la bază teoria 

inovației în forma propusă de E.M. Rogers (1995) , în lucrarea sa de referință “Diffusion of 

Innovations”. Întrebările au fost cu răspuns deschis, cu justificarea răspunsurilor date. Pentru 

protecția datelor cu caracter personal, nu sunt date numele, prenumele vârsta sau locul de 

muncă al intervievaților. Structura interviurilor și răspunsurile date, pot fi consultate în teza 

de doctorat. 

 Întrebările fac referire la modalitatea preferabilă de utilizare a “lemnului lichid”,  la 

formele de prezentare, la necesarul de teste pentru confirmarea utilizabilității acestui material 

în domeniul construcțiilor, la calificarea forței de muncă, precum și la punerea în operă, 

costuri și certificări ale materialului. 

 Dintre rezultatele obținute, s – au concluzionat următoarele:  

- “lemnul lichid” este privit cu interes de către specialiștii din construcții; problema 

poluării și necesitatea reducerii impactului asupra mediului încojurător, sunt 

chestiuni cât se poate de actuale 

- este dezirabilă o utilizare atât structurală, cât și nestructurală a acestui material 

- dacă materialul își va dovedi calitățile, promite a fi un concurent serios pentru 

materialele actualmente utilizate 

- majoritatea respondeților consideră că cele trei forme disponibile de prezentare 

sunt suficiente pentru a satisface cerințele industriei 

- “lemnul lichid” ar putea fi folosit cu success in – situ, atât timp cât tehnologia de 

punere în operă a acestuia va fi dezvoltată corespunzător; totuși, se estimează o 

calificare medie spre înaltă a forței de muncă, pentru a putea utiliza acest material 

- teste structurale în diferite condiții sunt o cerință esențială pentru o utilizare 

viitoare 

- se reține insuficienta prezență a autorităților competente pe piața construcțiilor, 

acestea fiind responsabile pentru crearea unui cadru legislativ propice, cât și 

pentru evaluarea acestor materiale biocompozite, în vederea introducerii lor pe 

piață 

- în încheiere, s – a constatat o notă vizibilă de optimism în utilizarea materialelor 

biocompozite în industria construcțiilor.  




