
Noutăţi în reglementările tehnice 
pentru beton



• Prezentarea are ca obiect evidenţierea apariţiei unor noi
reglementări europene şi româneşti pentru producerea betonului şi
verificarea calităţii betonului din construcţii existente:

- Noul EN 206 Concrete — Specification, performance, production and conformity 
Beton - Specificaţie, performanţă, producţie si conformitate

- NP 137 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei  betonului din construcţiile 
existente



CORELAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ŞI STANDARDELOR 
EUROPENE PRIVIND PRODUCEREA BETONULUI, PROIECTAREA, 

EXECUTAREA ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DIN BETON ŞI A 
BETONULUI DIN CONSTRUCŢIILE NOI/ EXISTENTE - 2002

SR EN 1992 
(Eurocod 2)

Calculul structurilor din 
beton

SR ENV 13670-1
Executie structuri beton

SR EN 13791
Evaluarea rezistentei 
betonului in structuri

SR EN 12504
Incercari pentru 

betonul din structuri

SR EN 197
Ciment 

SR EN 450
Cenusa zburatoare pentru 

beton

SR EN 13263
Praf de silice pentru 

beton

SR EN 12620
Agregate pentru beton

SR EN 13055-1
Agregate usoare

SR EN 1008
Apa amestec pentru 

beton

SR EN 12878
Pigmenti

Structuri de betonEN …
Standarde pentru 

produsele prefabricate 
din beton

SR EN 206-1 
Producere beton

SR EN 12350
Incercari pentru beton 

proaspat
SR EN 12390

Incercari pentru beton intarit

Relaţii între SR EN 206-1 
şi standardele pentru 
concepţie şi execuţie



CORELAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ŞI STANDARDELOR 
EUROPENE PRIVIND PRODUCEREA BETONULUI, PROIECTAREA, 

EXECUTAREA ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DIN BETON ŞI A 
BETONULUI DIN CONSTRUCŢIILE NOI/ EXISTENTE - 2014



SR EN 1992-1-1 (Eurocod 2)
Calculul structurilor din beton

Anexa naţională

EN 13670-1
SR ENV 13670-1

Document naţional de 
aplicare 

Execuţie structuri beton

NE 012/2

SR EN 12504
Incercări pe betonul din 

structuri

SR EN 197, SR 3011 
Cimenturi hidrotehnice şi rezistente 

la sulfaţi
SR EN 450

Cenuşa zburătoare pentru beton

SR EN 13263
Praf de silice pentru beton

SR EN 12620
Agregate pentru beton

SR EN 13055-1
Agregate uşoare

SR EN 1008
Apa amestec pentru beton

SR EN 12878
Pigmenţi

Normativ

NE 012/1

SR EN 12350
Incercări pentru beton 

proaspăt
SR EN 12390

Incercări pentru beton 
întărit

SR EN 13791
Evaluarea rezistenţei 
betonului în structuri

SR EN …
Standarde pentru produsele 

prefabricate din beton
SR EN 206-1

SR 13510
CP 012/1

Producere beton



EN 206-2014

Concrete — Specification, performance, 
production and conformity 

Beton - Specificaţie, performanţă,                            
producţie si conformitate



SCOP ŞI ISTORIC

Standard pentru producerea betonului structural si pentru elemente 
prefabricate structurale;

2000: Publicat iniţial ca EN 206-1;

2010: EN 206-9 Beton autocompactant;

2014: Noua variantă publicată sub indicativul EN 206 cuprinde ambele 
documente



REGULI VALABILE LA LOC UTILIZARE
Reguli naţionale care pot fi publicate, de exemplu, într-o Anexă naţională
la standardul european;

Paragrafele la care pot fi aduse completări/ prevederi specifice sunt
prezentate în Anexa M a standardului european



AGREGATE

Precizări suplimentare privind intervalul în care se alege Dmax între Dupper şi Dlower

Reguli pentru agregate naturale din zgură de furnal sau reciclate prezentate în Anexa E.



ADAOSURI

Definirea conceptului privind coeficientul k;

Modul de calcul, valori pentru zgură;

Posibilitatea utilizării cimenturilor de tip II/ A



CONCEPT DE PERFORMANŢĂ ECHIVALENTĂ
TIP ELEMENT/ STRUCTURĂ

CLASĂ DE EXPUNERE

A.  ABORDARE DESCRIPTIVĂ

NU

DA

TIP CIMENT

Aer antrenatDozaj min.cimentRaport  max . A/C 

Clasa minimă de rezistenţă

Sunt 
îndeplinite 
condiţiile

BETON DURABIL ?

B. Conceptul de performanţă echivalentă ce poate fi definit ca fiind stabilirea
compoziţiei unui beton (candidat) a.î. să se obţină performanţe echivalente (prin
aplicarea unor metode accelerate în laborator) cu cele ale unui beton (de referinţă) care
a trecut cu succes proba timpului pentru o anumită acţiune de mediu.

A.  Abordarea descriptivă a asigurării durabilităţii



CONTROLUL PRODUCŢIEI

Precizări suplimentare petru betoane normale, dar şi pentru betonul autocompactant, cu fibre 
sau pentru aplicaţii geotehnice:

 frecvenţa de prelevare; 
 metode de prelucrare a rezultatelor (CUSUM, Shewhart)



NORMATIV PENTRU EVALUAREA IN-
SITU A REZISTENŢEI  BETONULUI DIN 

CONSTRUCŢIILE EXISTENTE. 
EXEMPLE DE APLICARE, 

indicativ NP 137



Schema privind principiile de aplicare a evaluării in-situ a 
rezistenţei caracteristice la compresiune a betonului



Criterii de conformitate pentru rezistenţa la compresiune a 
betonului în diferite etape

 
fc 
  

      I  
 
stabilire compozitie 
incercari initiale 
 
fck + 6 …. fck + 12 

       II 
 
 
amestecare 

      III 
 
 
criterii  
conformitate 
statie 
 
fck + 4 
fck + 1,48 
etc. 
(individual 
sau pe 
familii) 
 

      IV 
 
 
 
transport 
 
 
 
 
 
 

       V 
 
 
criterii  
acceptare  
santier 
 
 
 
 
fck + 1 
fck + 2 
(fck + 4) 
etc. 
 

       VI 
 
 
 
turnare 
compactare 
tratare 
 
 
 
       
 
        γM  = 1,3 
   

     VII 
    
(rezistenta 
acceptata in 
cazul 
incercarilor in 
situ) 
fc constructie 
γconv = 1,15  

                    
 
 
    
fcd   
         ccfcd 
           
        
         



Rezistenţa caracteristică la compresiune in-situ minimă pentru 
clasele de rezistenţă la compresiune din SR EN 206-1



Ilustrarea principiului de obţinere a relaţiei între rezistenţa la 
compresiune in-situ şi rezultatele încercării indirecte



Determinarea rezistenţei betonului prin metoda 
nedistructivă combinată (SONREB)



Interpretarea rezultatelor încercărilor prin metoda combinată
(în cazul în care numărul de rezultate este între 9 şi 15, metoda serveşte 
numai la estimarea rezistenţei la compresiune a betonului din lucrare)



Laboratorul de cercetare şi încercări al 
Departamentului de Construcţii de Beton Armat

- baza experimentală a viitoarelor  prevederi ale normativului  NE 012-1 

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - UTCB



Laboratorul de cercetare şi încercări al 
Departamentului de Construcţii 

de Beton Armat
Determinarea 
experimentală a 
caracteristicilor fizico-
mecanice ale cimenturilor

Determinarea 
experimentală a 

caracteristicilor fizico-
mecanice şi de durabilitate 

ale betoanelor

Determinarea experimentală 
a caracteristicilor armăturilor 
din oţel

Incercări in-situ



danpaulgeorgescu@yahoo.com


