
 

     

  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN 

IAȘI 

Facultatea de Construcții şi Instalații 

Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1, 700050, Iaşi 
Tel: 40 232 701 427 |  Fax: 40 232 233 368 | www.ce.tuiasi.ro | fci@tuiasi.ro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teză de abilitare 
 

 

 

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII SUSTENABILE A 

CONSTRUCȚIILOR DIN MATERIALE CLASICE ȘI 

ECOLOGICE 

 
 

REZUMAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conf.univ. dr.ing. Adrian-Alexandru Șerbănoiu 

 

 

 

 

 

 

 

Iași  

2019 

 

 

 



 

     

  

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN 

IAȘI 

Facultatea de Construcții şi Instalații 

Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1, 700050, Iaşi 
Tel: 40 232 701 427 |  Fax: 40 232 233 368 | www.ce.tuiasi.ro | fci@tuiasi.ro  
 

 

 

 

Teza de abilitare intitulată ”Managementul dezvoltării sustenabile a construcțiilor din 

materiale clasice și ecologice” reprezintă o lucrare ce sintetizează activitatea de cercetare 

desfășurată în mod continuu în cadrul Universității ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de 

Construcții și Instalații, după susținerea tezei de doctorat în cadrul aceleeași instituții în anul 2006.  

Conceptul de sustenabilitate este o noțiune de mare importanță și preocupare atât la nicel 

global, cât și local, prin prisma dezvoltării de soluții menite a asigura protejarea mediului 

înconjurător, problemă de o deosebită actualitate în evoluția societății umane. Prin natura sa 

interdisciplinară, managementul materialelor de construcții ecologice reprezintă o direcție de 

cercetare complexă, ce implică noțiunea de Life Cycle Management (LCM). Aceasta presupune 

analiza ciclului complet de viață al unui produs sau serviciu, precum și noțiunea de proiectare și 

dezvoltare sustenabilă a produsului, și reprezintă o direcție de cercetare extrem de adaptabilă 

nevoilor specifice ale societății prin prisma aspectelor economice, sociale și de protejare a mediului 

înconjurător abordate. 

La începutul tezei este prezentată evoluția activității academice și științifice ale candidatului, 

începută în anul 2003. Activitatea academică și cea de cercetare s-au concretizat în conducerea a 

două proiecte de cercetare câștigate prin competiție la nivel național, calitatea de membru în alte 4 

proiecte de cercetare câștigate, de asemenea, prin competiție, precum și publicarea a 12 cărți de 

specialitate și a 89 lucrări științifice prin intermediul cărora au fost diseminate rezultatele 

cercetărilor atât pe plan național, cât și pe plan internațional astfel: lucrări  în reviste ISI cu factor 

de impact > 1   - 8; lucrări  în volume indexate ISI Proceedings    - 13; lucrări în reviste indexată în 

baze de date internaționale BDI  - 14; lucrări în conferințe incluse în baze de date internaționale 

BDI  - 11; lucrări în reviste de specialitate neindexate BDI  - 17; lucrări în conferințe internaționale 

și naționale neindexate BDI  - 26. 

Cercetarea prezentată în cea de-a doua parte a tezei de abilitare a avut ca obiectiv general 

managementul materialelor ecologice de construcții, în speță al betonului, în vederea reducerii 

cheltuielilor în faza de producție, simultan cu obținerea unui caracter sustenabil al acestora. Astfel, 

după o prezentare tip state-of-art a domeniului de cercetare abordat, sunt prezentate rezultatele 

obținute în urma studierii produselor obținute din beton cu diverse produse tehnologice 

intermediare obținute prin reciclare, sau cu materiale regenerabile cu origine vegetală. În cadrul 

cercetărilor, s-au turnat numeroase compoziții de beton cu deșeuri industriale precum cenușă de 

termocentrală, fibre sau tocătură din sticle PET, fibre Pes, granule de polistiren, precum și cu 

materiale regenerabile de tipul cenușă din tulpini de floarea soarelui, cenușă din știuleți de porumb 

sau granule din tulpini de floarea soarelui. Aceste compoziții de beton ecologic au fost analizate din 

punct de vedere al densității, rezistenței la compresiune și încovoiere, al modulului de elasticitate, al 

rezistenței în urma supunerii la cicluri repetate de îngheț-dezgheț, al rezistenței la diverse substanțe 

chimice. O parte importantă a cercetării a implicat studiul costului implicat de producția acestora și 

impactul asupra mediului înconjurător în ipoteza în care aceste betoane ecologice ar fi 

implementate pe piața industriei construcțiilor. O parte din compozițiile de beton dezvoltate au fost 

analizate și din perspectiva comportării în elementele structurale sau nestructurale (grinzi realizate 

la dimensiuni experimentale, elemente modulare gen bolțari de beton la dimensiuni reale).  
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Printre cele mai importante rezultate obținute se pot enumera:  

 Realizarea unor compoziții de beton ecologic cu produse tehnologice intermediare obținute 

prin reciclare cu diverse performanțe: rezistența la compresiune mai mare cu aproximativ 

30% decât referința, rezistența la întindere prin încovoiere cu până la 37% mai mari decât 

referința, rezistența la întindere prin despicare îmbunătățită cu aproximativ 77% decât 

referința, densitate scăzută până la nivelul încadrării betonului ecologic în categorie de 

beton ușor, până la aproximativ 1600 kg/m3, elasticitate îmbunătățită până la 48%, 

reducerea costului cu până la aproximativ 40% pe m3 de produs; posibilitatea reducerii cantității 

de ciment și a deșeurilor de cenușă de termocentrală consumate cu aproximativ 188 000 tone și 

aproximativ 17 700 tone de deșeuri PET anual, precum și o reducere a emisiilor de CO2 cu circa 

26%, calcul realizat doar pe regiunea Moldovei din Romania. 

 Realizarea unor compoziții de beton ecologic cu materiale regenerabile de origine vegetală 

cu diverse performanțe: 

 scăderi semnificative ale densității, cuprinse între 11 și 60%; pentru un procent de 

înlocuire totală a agregatelor minerale cu agregate vegetale s-a obținut un beton din 

categoria de beton ușor, cu aproximativ 822 kg/m3. 

 Rezistență la compresiune la 3 luni cu 30% mai mare decât la 28 zile, în cazul 

betonului cu 7,5% cenușă de știuleți de porumb, în condițiile în care compoziția de 

referință a dezvoltat o rată de creștere de cca 12%.  

 modul de elasticitate îmbunătățit cu până la 58% în cazul betoanelor cu până la 10% 

cenușă vegetală. 

 îmbunătațirea comportării betonului etalon supus la cicluri repetate de îngheț-

dezgheț în cazul betoanelor cu cenușă vegetală. 

 Obținerea unei conductivități termice a betonului cu agregate vegetale din floarea 

soarelui în procent de 50%  de 0.42 [W/mK], mai mică cu cca 70% decît valoarea 

conductivității termice a betonului convențional, plasându-l pe aceeași treaptă cu 

cărămida plină; această compoziție de beton are un cost de producție mai mic cu 

circa 50% decât în cazul cărămizii pline. 

 Obținerea unui avantaj al prețului al betoanelor ecologice cu cenușă vegetală de 

peste 28%, luând în calcul cumulativ rezistența la compresiune, durabilitatea la 

îngheț-dezgheț și durabilitatea la acțiunea soluției de acid clorhidric, cel mai 

eficiente fiind betonul cu 5% cenușă din tulpini de floarea soarelui de calitate AB. 

 Obținerea unor rețete de beton ecologic cu agregate vegetale din tulpini de floarea 

soarelui ce pot asigura o diminuare a cantității de agregate minerale consumate dacă 

ar fi puse în producție în regiunea Moldovei cu aproximativ 40.625,06 m3, respectiv 

143.479,10 m3 anual (o reducere de 23,8%, respectiv 35%). 

În cadrul cercetărilor a fost depusă documentația necesară în vederea obținerii a două 

brevete de invenție intitulate ”Compoziție de beton ecologic polimeric”, respectiv ”Compoziție de 

beton ecologic pe bază de ciment și cenușă vegetală”. 
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În ultima parte a tezei de abilitare este dezvoltată o propunere de dezvoltare a carierei 

universitare academice și științifice, în cadrul căreia sunt prezentate direcțiile principale de 

cercetare vizate în viitor, structurate pe următoarele categorii: 

 Cercetări privind managementul dezvoltării sustenabile în construcții 

 Cercetări privind managementul Clădirilor Verzi 

 Cercetări privind managementul impactului asupra mediului a materialelor ecologice de 

construcții 

 Cercetări privind comportarea în exploatare a construcțiilor din material ecologice 

 Cercetări privind managementul post utilizare a construcțiilor din material ecologice. 

 Cercetări privind analiza costurilor pe toată durata de viata a clădirilor 

Se vor deschide noi direcții de cercetare privind Durabilitatea materialelor de construcții, materiale 

performante pentru construcții, etc. 

Teza de abilitare conține și o secțiune cu referințele bibliografice studiate ce au stat la baza 

desfășurării activității de cercetare prezentate. 
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