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Rezumat 

     Prezenta teză de master a fost elabortă în conformitate cu prevederile Strategia Națională de 

Dezvoltare Regională a Republicii Moldova.   

     Obiectul studiului –  studii și cercetări experimentale pentru elaborarea şi optimizarea 

proprietăţilor materialului compozit şi a tehnologiilor de monolitizare a construcţiilor din beton 

armat înnoduri, consolidare şi renovare a construcțiilor parțial deteriorate. 

     Scopul lucrării – asigurarea siguranței în exploatare a construcțiilor din beton armat 

exploatate în condițiile geoclimaterice și seismice din Republica Moldova. 

     În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind degradarea și starea construcțiilor din 

beton armat, exploatate în condițiile seismice, de alunecări și tasări ale terenului, acțiuni agresive 

ale  mediului, apelor subterane, ciclurilor repetate de îngheț - dezgheț și altor condiții, specifice 

zonei geoclimaterice, în care este plasată Republica Moldova. 

      Lucrarea conține rezultatele cercetărilor experimentale proprii privind proprietățile 

materialului compozit pe bază de ciment, agregate minerale mărunte și adaosuri, armat dispers 

cu fibre sintetice, destinat pentru monolitizarea elementelor din beton armat în nodurile 

construcțiilor, consolidarea și renovarea construcțiilor din beton armat parțial degradate. 

     Rezultatele cercetărilor experimentale și încercărilor în condiții practice confirmă eficiența 

tehnico-economică privind utilizarea materialului compozit elaborat comparativ cu materialele 

utilizate tradițional pentru îndeplinirea acestor lucrări. 

     Domeniul de aplicare – construcții civile, industriale și agroindustriale. 

 

    

  

 

 

 

 

 



 
4 
 

Sumary 

This master's thesis was prepared in accordance with the provisions of the National Strategy for 

Regional Development of the Republic of Moldova. 

     Object of the study - studies and experimental research for the elaboration and optimization of 

the properties of the composite material and of the technologies of monolithization of the 

reinforced concrete constructions in knots, consolidation and renovation of the partially damaged 

constructions. 

     The purpose of the work - to ensure the safety in operation of reinforced concrete 

constructions exploited in geoclimatic and seismic conditions in the Republic of Moldova. 

     The paper presents the results of the study on the degradation and condition of reinforced 

concrete constructions, exploited in seismic conditions, landslides and landslides, aggressive 

actions of the environment, groundwater, repeated cycles of frost - thaw and other conditions, 

specific to the geoclimatic zone, in which is placed Republic of Moldova. 

      The paper contains the results of our own experimental research on the properties of cement-

based composite material, small mineral aggregates and additives, reinforced synthetic fiber, 

intended for monolithization of reinforced concrete elements in building nodes, consolidation 

and renovation of partially degraded reinforced concrete constructions. 

     The results of the experimental research and the tests in practical conditions confirm the 

technical-economic efficiency regarding the use of the elaborated composite material compared 

to the materials traditionally used for the accomplishment of these works. 

     Scope - civil, industrial and agro-industrial constructions. 
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     Introducere 

    In prezent, creșterea continua a costurilor de construcție face ca uneori sa fie mai avantajoasa 

repararea si consolidarea construcțiilor din beton armat parțial degradate, chiar daca procesul de 

degradarea a atins un stadiu avansat.   

     Republica Moldova este situată într-o zonă cu condiţii climaterice, geologice şi seismice 

deosebite.  Această deosebire o alcătuiesc ciclurile de îngheţ şi dezgheţ des repetate pe parcursul 

unui an de exploatare (comparativ cu alte regiuni), tasările şi alunecările de teren, cutremurele de 

pământ, apele subterane etc.  

Datorită condiţiilor de exploatare, de mediu, de natură fizică, chimică sau biologică, ce nu au 

fost prevăzute iniţial, structurile se pot degrada timpuriu scurtându-şi durata de viaţă. 

Acţiunea prioritară se îndreaptă în special asupra asigurării construcţiilor pentru a face faţă 

unui seism, sau după producerea acestuia readucerea construcţiei la un stadiu de rezistenţă şi 

stabilitate astfel încât să poată fi folosit fără a pune în pericol activităţile cotidiene. 

Modul de consolidare poate fi unul general, sau parţial - numai a unor elemente constructive. 

In privinţa elementelor ce pot suferi îmbunătăţiri prin intervenţii parţiale sau generale, trebuie 

amintite elementele infrastructurii şi/sau elemente ale suprastructurii. 

     Durabilitatea construcţiilor din elemente de beton armat, exploatate în așa condiții și în temei 

a celor exploatate în zone seismice, în mare măsură depinde de fiabilitatea monolitizării 

elementelor de beton armat în noduri. Această problemă este destul de importantă pentru multe 

construcţii speciale (poduri, tuneluri, treceri subterane și supraterane pentru pietoni etc.), edificii 

şi instalaţii industriale, clădiri cu multe nivele etc. Tendinţa actuală de construire a multor clădiri 

(administrative, sociale, de locuit) cu multe nivele face această problemă mult mai actuală. Până 

în prezent monolitizarea elementelor de beton armat în noduri, reabilitarea şi consolidarea 

construcţiilor se îndeplinea, de regulă, cu beton greu obişnuit, care nu asigura pe deplin cerinţele 

impuse de condiţiile de exploatare (o anumită aderenţă la betonul articolelor de construcţii, 

rezistenţă la întindere, răsucire, forfecare etc.).    

     În ultimii ani sa dezvoltat brusc producerea diferitor adaosuri (minerale, organice, 

organominerale, în formă de lichide, pulberi, armături polimerice, fibre sintetice etc.), care pot 

permite modificarea proprietăţilor betoanelor şi mortarelor în conformitate cu cerinţele impuse 

de condiţiile de exploatare [1,2]. 
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     Până în prezent în Republica Moldova cercetări ştiinţifice privind elaborarea şi optimizarea 

materialelor pentru monolitizarea elementelor de beton armat în noduri, reabilitarea şi 

consolidarea construcţiilor practic nu au fost îndeplinite.  

     Condiţiile actuale privind cerinţele înaintate referitor la durabilitatea construcţiilor, calitatea 

lor, limitarea la minim a riscului în procesul de exploatare, inclusiv în condiţii extreme, necesită 

elaborarea şi folosirea în acest scop a materialelor noi cu caracteristici performante.  

     În statele industrial dezvoltate, nodurile construcţiilor din beton armat se monolitizează cu 

diferite materiale compoziţionale [3,4]. Însă rezultatele cercetărilor ştiinţifice, îndeplinite în alte 

state, nu pot fi preluate şi aplicate integral la monolitizarea nodurilor, refacerea şi consolidarea 

construcţiilor exploatate în condiţiile Republicii Moldova, deoarece ele se exploatează în condiţii 

seismice, climaterice, geologice etc., specifice pentru această zonă. În acest scop au fost 

îndeplinite cercetări ştiinţifice suplimentare și optimizată compoziția unui material, care poate fi 

folosit pentru monolitizarea elemente de beton armat în noduri, reabilitarea şi consolidarea 

construcţiilor deteriorate.  

      Rezultatele cercetărilor ştiinţifice îndeplinite au permis de a lua deciziile respective, 

argumentate de rezultatele acestor cercetări, calculelor și verificărilor în condiţii practice.  

Monolitizarea elementelor de beton armat în noduri cu materiale compozite cu proprietăţi 

performante va permite rezolvarea problemei sporirii durabilităţii construcţiilor, micşorării 

riscului de degradare timpurie a construcţiilor, micşorării riscului privind viaţa şi sănătatea 

fiinţelor umane. În acelaşi timp rezolvarea acestei probleme va permite şi reducerea cheltuielilor 

pentru reabilitarea şi consolidarea construcţiilor deja parţial deteriorate.        

     Tot acest ansamblu de probleme, specifice condiţiilor de construire și exploatare a 

construcțiilor în Republica Moldova, poate fi rezolvat dispunând de documente normative pentru 

proiectarea, executarea lucrărilor de construire, exploatare și controlul calității lor.   
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