
INCERC este un simbol al sectorului de cercetare-dezvoltare în construcþii din
România încã din anul 1950. Institutul a evoluat gradat pânã la atingerea unui nivel
de competenþã ce a permis recunoaºterea sa atât pe plan naþional cât ºi
internaþional.

Prin Hotãrârea Guvernului 1398 în anul 2009 INCERC s-a unit cu URBANPROIECT ºi
CDCAS, ulterior fiind preluat ºi CNRRS prin comasare, ºi a format noul institut INCD
URBAN-INCERC, singura entitate naþionalã de cercetare-dezvoltare interdisciplinarã
din domeniul construcþiilor, arhitecturii, urbanismului ºi dezvoltãrii teritoriale
durabile.

INCERC reprezintã un brand cunoscut în domeniul cercetãrii ºtiinþifice în
construcþii. Sucursala INCERC din cadrul INCD URBAN-INCERC este cunoscutã prin
urmãtoarele:
Ü singura înregistrare de interes ingineresc a fost obþinutã la sediul INCERC

Bucureºti la cutremurul distructiv de Vrancea din 4 martie 1977 ºi a fost utilizatã
pentru a asigura o nouã bazã normelor de proiectare antiseismicã. Graþie Reþelei
Naþionale Seismice pentru Construcþii, alte douã cutremure importante din 30 au-
gust 1986, 30 ºi 31 mai 1990 au fost înregistrate ºi au permis reactualizarea
codurilor ºi a harþilor seismice, ce stau la baza proiectãrii în siguranþã a construcþiilor
din România;
Ü elaborarea celei mai mari pãrþi a reglementarilor tehnice de proiectare ºi

execuþie din domeniul construcþiilor;
Ü efectuarea de teste complexe atât pentru industria construcþiilor cât ºi pentru

cercetarea în domeniu, în laborator ºi in-situ ;
Ü efectuarea de expertize tehnice complexe pentru construcþii civile ºi

industriale.
În perioada dupã 1989, INCERC ºi-a pãstrat identitatea ºi tradiþia ca stindard al cercetãrii

din domeniul construcþiilor, fiind în aceastã perioadã atât în coordonarea Ministerelor
Cercetãrii cât ºi a Ministerului Construcþiilor ºi Transporturilor cu toate transformãrile
ulterioare. În toatã aceastã perioadã INCERC a continuat sã ducã mai departe tradiþia
cercetãrii în construcþii fiind recunoscut ca institut de cercetãri la evaluãrile din 1996 ºi
2007. În anul 2012 INCD URBAN-INCERC, din a cãrui componenþã face parte ºi sucursala
INCERC Bucureºti a fost evaluat de cãtre o echipã de experþi din þarã ºi strãinãtate ºi a
obþinut calificativul ”A”.

În Sucursala INCERC Bucureºti, laboratoarele de cercetare ºi încercãri sunt
structurate pe domenii de competenþã astfel:
Laborator de cercetare ºi încercãri tehnologia ºi durabilitatea
betoanelor ºi mortarelor

Elaborarea de reglementãri tehnice pentru:
Ømateriale componente ce intrã în compoziþia betonului (agregate, ciment, aditivi,

adaosuri, etc.); stabilirea compoziþiei betonului normal ºi a betoanelor speciale;
Ø execuþia lucrãrilor din beton ºi beton armat ºi tehnologii speciale de realizare;
Ø remedierea elementelor din beton armat degradate.
Lucrãri de cercetare în domeniul specific al chimiei ºi tehnologiei betonului:
Ø betoane speciale (betoane de înaltã rezistenþã, betoane rezistente la acþiuni

chimice, la acþiunea apei, îngheþ-dezgheþ, uzura, etc.); domeniile de utilizare ale
aditivilor ce intrã în compoziþia betonului;
Ø metode fizico-chimice pentru determinarea caracteristicilor de rezistenþã ºi

durabilitate ale betonului din
construcþii existente;
Ø asigurarea unui sistem de con-

trol extern în cazul executãrii
elementelor sau structurilor din
beton armat.
Laborator de cercetare ºi
încercãri materiale, ele-
mente ºi structuri de
construcþii
Ø Elaborarea de reglementãri

tehnice privind cerinþe ºi criterii de
performanþã, condiþii tehnice de proiectarea ºi execuþia lucrãrilor precum ºi de
verificarea calitãþii lucrãrilor ºi urmãrirea comportãrii în exploatare;
Ø Studii ºi cercetãri privind elemente ºi structuri de construcþii (soluþii construc-

tive, soluþii pentru reabilitare/consolidare) - concepþie, verificãri experimentale,
asistenþã tehnicã la proiectare ºi execuþie lucrãri;
Ø Încercãri pentru determinarea caracteristicilor mecanice ºi de rezistenþã ale

materialelor, elementelor ºi structurilor, precum ºi referitoare la comportarea
acestora în timp;
Ø Încercãri nedistructive pentru beton, beton armat (metoda de duritate

superficialã a sclerometrului Schmidt, metoda ultrasonicã de impuls, metoda
nedistructivã combinatã, detectarea armãturilor înglobate în beton, extrageri de
carote din beton).

Laborator de cercetare ºi încercãri geotehnicã ºi fundaþii pentru
construcþii
Ø Studii ºi cercetãri pentru determinarea parametrilor geotehnici ai terenului de

fundare sub solicitãri statice ºi dinamice, alegerea sistemelor de fundare ºi metode
de îmbunãtãþire a pãmânturilor cu rezistenþe mecanice reduse;
Ø Încercãri de laborator ºi in situ cu echipamente performante pentru

determinarea caracteristicilor fizice ºi mecanice ale pãmântului, urmãrirea
comportãrii în timp a deformaþiilor terenului de fundare (orizontale, tasãri, înclinãri
ºi rotiri) pentru construcþii civile, industriale ºi agricole;
Ø Analiza fenomenelor de instabilitate a masivelor de pãmânt în zonele de

interferenþã a factorilor de risc natural (alunecãri de teren, lichefiere, seisme,
terenuri cu tasãri diferenþiate) ºi condiþii climatice (inundaþii, variaþia nivelului
freatic).
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Structura

Sucursala INCERC Bucureºti are în componenþã patru centre de cercetare
corespunzând celor 12 laboratoare de cercetare ºi încercãri în domeniul
construcþiilor, incluzând ºi elaborarea de agremente tehnice:
Ü Centrul de Performanþã Structuralã Durabilã;
Ü Centrul de Performanþã Energeticã a Clãdirilor;
Ü Centrul de Performanþã de Mediu a Construcþiilor;
Ü Centrul de Performanþã în Economia Construcþiilor.

Afiliere la organisme
internaþionale

Ü membru în Reþeaua Europeanã a Insti-
tutelor de Cercetare în Construcþii;
Ü membru în Uniunea Europeanã pentru

Agremente Tehnice în Construcþii;
Ü membru în Federaþia Mondialã a Orga-

nizaþiilor pentru Agremente Tehnice;
Ü membru observator în Organizaþia

Europeanã pentru Agremente Tehnice.



Laboratorul de cercetare ºi încercãri securitatea la foc a
construcþiilor
Ø Cercetãri ºi teste specializate privind rezistenþa ºi reacþia la foc, cu echipament

avansat ºi cuptoare dedicate, de mari dimensiuni, pentru elemente verticale ºi
orizontale, comportarea la acþiunea focului a trecerilor de cabluri ºi conducte prin
pereþi ºi planºee;
ØMateriale ecologice pentru protecþia la foc cu aplicaþii sectoriale ºi

intersectoriale;
Ø Sporirea gradului de securitate a construcþiilor la foc, studii în vederea

fundamentãrii codurilor, analiza modului de propagare a incendiilor ºi efectul
fumului din incendiu în construcþii.

Laboratorul reþeaua naþionalã seismicã pentru construcþii

Ø Reþeaua naþionalã seismicã
INCERC este cea mai mare din
România, constând din cca. 120 de
accelerografe, din care aprox. 50%
digitale, distribuite în Bucureºti ºi
pe teritoriul þãrii. Reþeaua a fost
extinsã în anul 2003 cu 31 de
accelerografe digitale ETNA (pe
c l ã d i r i º i î n c o n d i þ i i d e t i p
“free-field”).

Laborator de cercetare ºi încercãri evaluarea riscului seismic ºi
acþiuni în construcþii
Ø Studii privind acþiunile seismice ºi antropice, hazardul seismic ºi riscul seismic;
Ø Evaluãri structurale de nivel avansat la diferite tipuri de acþiuni, aplicarea

codurilor de proiectare în construcþii, armonizate cu Eurocodurile, evaluãri
multihazard;
Ø Investigaþii structurale pe clãdiri, înainte ºi dupã cutremure, analiza caracteris-

ticilor dinamice ºi vulnerabilitãþii clãdirilor ºi încercãri dinamice de structuri, în
laborator ºi in situ;
Ø Strategii de prevenire a dezastrelor ºi programul de educaþie seismicã a

populaþiei.

Laboratorul de încercãri pentru instalaþii, materiale ºi echipamente
Ø Cercetãri teoretice ºi experimentale vizând transferul de proprietate (cãldurã ºi

masã) caracteristic incintelor cu climat controlat ºi instalaþiilor de încãlzire/rãcire
aferente acestora, performanþele tehnice ale instalaþiilor aferente construcþiilor,
pentru schimbãtoare de cãldurã fasciculare ºi cu plãci, corpuri de încãlzire;
Ø Elaborarea soluþiilor tehnice pentru reabilitarea energeticã a clãdirilor existente

ºi a instalaþiilor termice aferente acestora;
Ø Reglementãri tehnice pentru instalaþii ºi utilizarea eficientã a energiei în

construcþii;
Ø Încercãri de laborator ºi in situ pentru instalaþii ºi utilizarea eficientã a energiei

în clãdiri.

Laborator de cercetare ºi încercãri pentru protecþia termicã ºi
economia de energie în construcþii
Ø Cercetãri teoretice ºi experimentale pentru introducerea de soluþii moderne de

îmbunãtãþire a protecþiei termice a clãdirilor ºi de reabilitare a clãdirilor existente, în

vederea reducerii consumului de energie în exploatarea clãdirilor ºi a creºterii
gradului de igienã ºi confort;
Ø Studii ºi cercetãri pentru introducerea de noi materiale termoizolante ºi

îmbunãtãþirea performanþelor lor ;
Ø Reglementãri tehnice din domeniul izolãrii termice a clãdirilor ºi asigurãrii

gradului de confort ;
Ø Încercãri de laborator ºi in situ pentru produse termoizolante ºi sisteme de

izolare termicã a clãdirilor ºi conductelor.
Laborator de cercetare ºi încercãri protecþia hidrofugã a construc-
þiilor ºi învelitori
Ø Cercetãri ºi teste speciale în camera anecoicã, camera de reverberaþie, stendul

de teste planºee la izolare zgomot aerian, stendul de teste pentru elemente
verticale. mãsurãri în situ, soluþii tehnice, expertize;
Ø Soluþii, tehnologii, materiale moderne ºi eficiente pentru realizarea

programului guvernamental de reabilitare a construcþiilor existente ºi reducerea
vulnerabilitãþii la acþiunile factorilor de mediu;
Ø Metodologii, metode ºi tehnici de analizã a materialelor ºi structurilor de

etanºare în conformitate cu reglementãrile europene;
Ø Metode ºi soluþii moderne de folosire a materialelor reciclate la fabricarea ºi

aplicarea materialelor de etanºare;
Ø Cercetãri pentru principalii producãtori de materiale destinate lucrãrilor de

etanºare în construcþii.
Laboratorul de cercetare ºi încercãri acustica construcþiilor
Ø Cercetãri privind asigurarea confortului acustic în clãdiri ºi reducerea poluãrii

sonore în mediul urban;
ØReglementãri tehnice ºi ghiduri de proiectare din punct de vedere acustic a

clãdirilor ºi zonelor urbane;

Laboratorul de cercetare ºi încercãri protecþia la coroziune ºi
degradarea biochimicã a construcþiilor
Ø Studii ºi cercetãri pentru determinarea

stãri i de degradare prin coroziune a
construcþiilor situate în medii agresive;
Ø I n v e s t i g a þ i i º i d e t e r m i n ã r i

experimentale la ceaþã salinã ºi alþi factori
climatici;
ØCercetãri prenormative;
Ø Laboratorul coordoneazã Poligonul de

cercetãri din Constanþa pentru compor-
tarea construcþiilor la acþiunea marinã.
Laborator de cercetare ºi încercãri produse polimerice ºi finisaje
Ø Cercetãri fundamentale ºi aplicative în domeniul produselor polimerice ºi finisajelor

construcþiilor; protecþia sãnãtãþii oamenilor ºi mediului construit interior ºi exterior;
Ø Elaborarea de reglementãri tehnice de interes public ºi naþional care privesc

asigurarea cerinþelor esenþiale impuse construcþiilor ºi instalaþiilor aferente;
Ø Încercãri de laborator privind caracteristicile produselor polimerice ºi finisajelor

pentru construcþii.
Secþia economia construcþiilor
Ø Elaborarea metodologiei cadru de analizã ºi monitorizarea evoluþiei costurilor

clãdirilor de locuit colective pe categorii de lucrãri ºi pe total;
- Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clãdirilor ºi construcþiilor

speciale, ca urmare a evoluþiei preþurilor ºi tarifelor;
Ø Analiza costurilor pe ciclu de viaþã al construcþiilor în contextul dezvoltãrii durabile;
Ø Norme de consum orientative pe articole de deviz în activitatea de construcþii;
Ø Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza ºi evaluarea sustenabilitãþii

politicilor de locuire.
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