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COMPARATIVE STUDY OF WATER SOFTENING WITH NEW ZEOLITE 

AND ION EXCHANGE RESINS 

BY  

LILIANA LAZĂR, BOGDAN BANDRABUR, RAMONA-ELENA TATARU-FĂRMUŞ 

This paper presents a comparative study on the behaviour of different ion exchange materials used for food water 

softening based on new zeolite delivered in the form of natrium-aluminosilicate crystals (Crystal-RightTM CR100) and 

strong acid cation resins in natrium form (Purolite C100E) and in hydrogen form (Pure Resin PC002). The sorption 

capacity of the calcium cations from different synthetic solutions or groundwater samples as a measure of the three ion 

exchange materials performance has comparable values in the given experimental conditions. For the dose used of 8 g/L 

at 298 K and 24 h, the experimental results (q, mg/g; R, %) reporting to the materials dry state on the performance in the 

softening of the natural hard water samples, according to the following order: Purolite C100E (15.74 mg/g; 85.55%) > 

Pure Resin PC002 (12.45 mg/g; 66.69%) > Crystal-Right TM CR100 (11.94 mg/g; 63.98%). Purolite C100E resin has 

the best performances in the given experimental conditions, thus confirming its choice as a benchmark material for the 

comparisons. In the same given conditions the sorption capacity of Crystal-Right TM CR100 zeolite is around 25 % less 

than that of the resins, and of the benchmark can be positively influenced by increasing the temperature by approx. 10 

degrees to the ambient temperature. 

Keywords: Crystal-RightTM CR100, Purolite C100E, Pure Resin PC002. 

 

 

 

 

ROAD INSPECTION SYSTEM PROTOTYPE USING MOBILE DATA 

ACQUISITION 

BY  

BOGDAN CRAMARIUC, LUCIA RUSU 

Current techniques for pavement management and monitoring systems use satellite solution or specialized dedicated 

vehicles. We have analyzed several vehicles like Roadware–ARAN, Fugro Consultants LP and RoadCrack as 

specialized pavement monitoring vehicles for automated digital pavement distress surveying systems. For image 

processing and analysis we have studied WiseCrax, an analysis and classification system developed by Roadware, 

Swedish PAVUE system analysis and uniANALYZE, an automated crack detection. Our paper presents an original 

solution for road inspection system using mobile data aquisition as an image and/or movie, indispensible in pavement 

management and monitoring systems. The novelty brought by the present prototype is justified by the absence at 

international level of an automated, portable visual road inspection/monitoring system operable at traffic speeds which, 

given its integration and cost efficiency, can be made available in large numbers and mounted on non-dedicated 

vehicles. 

Keywords: pavement management and monitoring systems; road inspection systems; camera; sensors; GPS. 

 

 

 

 



CASE STUDY REGARDING THE ESTIMATION OF CO2 EMISSIONS 

GENERATED BY MINIBUSES 

BY  

MARIUS KOVACS, ARTUR GEORGE GĂMAN, EMILIAN GHICIOI,  

ANGELICA CĂLĂMAR, DANIEL PUPĂZAN 

Transport in general represents an indispensable part of our life and society and road transport is an important pillar of 

it. It is well known that road traffic significantly contributes to emissions of air pollutants (gases) which generate 

climate changes. The paper highlights improvement of air quality in urban/rural areas by purchasing new and cleaner 

school buses, which contribute to reducing greenhouse gases emissions, using the CORINAIR method. In order to 

reduce emissions generated by school transport, car fleet renewal activities were developed across the country, new 

school buses (type 16 + 1 seats) equipped with EURO V that have reduced CO2 emissions and hence little impact on the 

environment, were purchased. In 2014, the staff within INCD INSEMEX - Petroşani conducted a comparative study on 

estimating CO2 emissions generated by school buses belonging to the old car fleet and the new one. Thus, emission 

estimation was carried out with the use of a calculation algorithm, according to level 3 of CORINAIR method, 

emissions of dust, CO, CO2, NOx and VOC being calculated for buses belonging to both old and new car fleet. 

Assessment of CO2 emissions from old (existing) and new (purchased) school buses was performed by the CORINAIR 

method, considering the following elements: number of vehicles per vehicle category; fuel consumption per fuel type; 

vehicles capacity utilization rates. Final CO2 emissions are estimated based only on fuel consumption, assuming that all 

of the fuel’s carbon content is completely oxidized to CO2. Given the impact on environment caused by vehicular 

transport pollutants, the paper presents synthesis data obtained for pollutant emissions resulting from new school buses 

having Euro V technology and pollutant emissions resulting from old school buses, having Non Euro technology. 

Keywords: environment; CO2 emissions; air quality; pollutant.  

 

 

 

HUMPROD MODEL FOR AVOIDING ROMANIAN AGRICULTURAL 

COLLAPSE, GENERATED BY THE DESTRUCTION OF HUMUS AS A 

NATURAL RESOURCE 

BY  

MIHAI BERCA, VALENTINA-OFELIA ROBESCU,  

ROXANA HOROIAŞ, GABRIEL CROITORU 

Romanian society is in a mediocre position as regards the phenomenon of development. Since it was never a part of the 

developed societies and the current social stratification and social parameters show that it is on a downward curve, we 

proposed a statistical model to position the current state of Romanian agriculture and to predict to what extent it is 

moving or not towards collapse. Unlike the HANDY Model, we used as assessment parameters the ones resulting from 

the natural state of resources. There have been used, for this purpose, soil humus content and soil biological activity or 

ecological activity index (biological). Methodologically, we have tried to obtain a probabilistic model. Size and 

dynamics of the two indicators are correlated with crop production, and therefore, with the evolution of life. The 

HumProd Model consists of two equations and shows a massive loss of humus and biological activity, which in the year 

2050, the last year of the model’s forecast, is dangerously close to a collapse of the country. The model, which assesses 

the amount of any kind of energy in agriculture, shows that there also can be optimistic variants, which can lead to 

restoration of soil and to the postponement of collapse, unless other factors intervene and disturb the system. 

Keywords: HANDY Model; HumProd; humus; agricultural collapse.   

 

 

 



 

 

POLLUTION PROGNOSIS IN THE AREA OF THE INDUSTRIAL WASTE 

BY 

MIHAIL LUCA, RĂZVAN-PAUL BĂLAN,  

ILIE GELU, CRISTIAN-FLORIN SCRIPCARIU 

The paper presents the monitoring and the prognosis of the pollution phenomenon of underground water in the 

industrial waste area. Industrial waste causes pronounced underground water pollution in the operation phase, but also 

in the conservation phase. The pollution monitoring is carried out on all environmental components: air, soil and 

underground water. Pollution phenomenon is analyzed in time by using a tracking and data reception characteristic 

control section. By using simulation model (FEFLOW program package) provides a forecast of the pollution in 

different periods of time. We successively treated a flow problem in four scenarios and two flow and transport problems 

(therefore, in total, 6 calculation variations). The simulation model is applicable to the operating period taking into 

account the change in quantities and concentrations of pollutants. This paper presents remediation measures appropriate 

to the type of industrial landfill analyzed. The results obtained allow modeling of environmental protection measures 

and especially the subsoil and groundwater.  

Keywords: industrial waste deposits; pollution flow modeling; pollution phenomenon; protection. 

 

 

 

 

 

IMPACT OF TILLAGE OPERATIONS FOR AUTUMN WHEAT CROP SET 

UP OVER SOME SOIL PROPERTIES 

BY 

IOAN ȚENU, RADU ROSCA, PETRU CÂRLESCU, CONSTANTIN LIVIU BUTNARU 

Soil has an important role in sustaining life on earth and represents the support for the practice of agriculture, which 

provides the population’s food security and safety. Preserving the land’s production potential and ensuring a durable 

development is a key factor in the present times. In this context the researches presented in the paper analyze the effects 

of soil compaction and of the type of tillage machinery over some soil properties for autumn wheat crop set up. In order 

study the effects of the tillage machinery system and of the soil compaction twelve experimental variants were 

considered, based on two influencing factors: factor A = soil compaction, with 3 variants; factor B = tillage machinery 

system, with 4 variants. In order evaluate the effects of tillage machinery system and soil compaction the following 

indices were taken into account for each experimental variant: apparent volumetric mass, penetration resistance and 

stability of the soil’s structural elements, expressed by the means of two indices: weighted average diameter and water 

stability of the aggregates. The results of the experiments regarding the effect of soil compaction and tillage machinery 

system led to the conclusion that the technological variants that create favorable conservation conditions were the ones 

leading to minimum soil compaction, obtained through direct seeding into the stubble and no plowing. 

Keywords: soil compaction; tillage machinery system; autumn wheat crop. 

 

 

 

 



STUDY ON COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH INNOVATION  

AND CREATIVITY IN PRIVATE UNIVERSITIES  

(STUDY ON THE ALMA MATER UNIVERSITY SIBIU, ROMÂNIA) 

BY  

LEILA BARDAŞUC, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RUBIO, 

 MONICA DELIA DOMNICA, NICUŞOR MARCEL UDREA 

In this article we started from the need to analyse the system of private higher education, to see what advantages this 

system can offer to its students. As a growing number of graduates from Romania choose to follow programs of study 

abroad in order to find a better paying job and specialize themselves, universities in Romania and especially private 

ones have difficulties in designing strategies to attract students. This analysis was conducted through a questionnaire 

administered to students that choose to follow educational programs at Alma Mater University of Sibiu Romania, a 

private university of Economic and Social Studies situated in the centre of the country and with an activity of 10 years 

on the educational market. The results obtained led to the discovery of some of the features that can enhance the 

interests of students, characteristics such as greater flexibility, increased use of innovative and practical programs. The 

importance of this work consists in the possibility to determine the views of students on the private university analysed, 

on the characteristics that they search for in an educational program and try to turn all of these into sources of 

competitive advantage. 

Keywords: competitive advantage; innovation; educational systems; creativity; flexibility. 
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STUDIU COMPARATIV A DEDURIZĂRII APEI PE UN NOU ZEOLIT ŞI 

RĂŞINI SCHIMBĂTOARE DE IONI 

LILIANA LAZĂR, BOGDAN BANDRABUR, RAMONA-ELENA TATARU-FĂRMUŞ 

(Rezumat) 
În această lucrare se prezintă rezultatele unui studiu experimental comparativ privind capacitatea de schimb cationic 

pentru trei materiale comerciale recomandate pentru dedurizarea apei utilizată în domeniul alimentar şi cel casnic. 

Zeolitul Crystal-RightTM CR100 este un material natural modificat pe bază de sodiu-aluminosilicat, relativ nou introdus 

pe piaţa românească. Răşinile schimbătoare de ioni sunt de tip cationice puternic acide, Purolite C100E (forma Na+) şi 

Pure Resin PC002 (forma H+). Pentru aceleaşi condiţii experimentale, capacitatea de schimb cationic pentru cele trei 

materiale schimbătoare de ioni este comparabilă, atât pentru probele apoase de clorură de calciu sau de magneziu, cât şi 

pentru probele de apă de adâncime. Rezultatele experimentale privind performanţa celor trei materiale (q, mg/g; R, %) 

în procesul de dedurizarea a probelor de apă dură naturală, obţinute în condiţiile utilizării dozei de material egală cu 8 

g/L, la temperatura de 298 K şi timpul de contact de 24 ore, respectă următoarea ordine: Purolite C100E (15,74 mg/g; 

85,55 %) > Pure Resin PC002 (12,45 mg/g; 66,69 %) > Crystal-Right TM CR100 (11,94 mg/g; 63,98 %). Raportarea s-a 

făcut la masa uscată a materialelor schimbătoare de ioni. Răşina Purolite C100E se dovedeşte cel mai performant 

material, confirmând alegerea acesteia în calitate de etalon pentru comparaţie. Performanţa zeolitul Crystal-Right TM 

CR100 este cu cca. 25% mai mică faţă de cea a răşinilor şi poate fi influenţată pozitiv de creşterea temperaturii cu cca. 

10 grade faţă de cea ambiantă. 

 

 

 

 

 

PROTOTIP DE SISTEM DE MANAGEMENT ŞI MONITORIZARE 

RUTIERĂ UTILIZÂND ACHIZIŢII MOBILE DE DATE  

BOGDAN CRAMARIUC, LUCIA RUSU 

(Rezumat) 
Tehnicile curente de management şi monitorizare utilizează soluţii prin satelit sau vehicule specializate dedicate. Am 

analizat mai multe vehicule, cum ar fi: Roadware-ARAN, Fugro Consultants LP şi RoadCrack ca vehicule specializate 

de monitorizare pentru sisteme digitale automatizate de supraveghere a pavajelor. Pentru procesarea şi analiza imaginii 

am studiat: WiseCrax, un sistem de analiză şi de clasificare dezvoltat de Roadware, PAVUE sistem suedez de analiză şi 

uniANALYZE, o detectare automată a fisurilor. Lucrarea noastră prezintă o soluţie originală pentru sistemul rutier de 

inspecţie folosind achiziţia mobilă de date ca imagine şi/sau film, indispensabile în managementul pavajelor şi în 

sistemele de monitorizare. Noutatea adusă de prezentul prototip este justificată de absenţa la nivel internaţional a unui 

sistem automat de monitorizare rutieră, de inspecţie vizuală, portabil, care să poată  acţiona cu viteze mari de trafic şi 

care, dată fiind integrarea şi eficienţa costurilor, poate fi pus la dispoziţie în număr mare şi montat pe vehicule 

nespecializate. 

 

 

 

 



STUDIU DE CAZ PRIVIND ESTIMAREA EMISIILOR DE CO2  

GENERATE DE MICROBUZE 

MARIUS KOVACS, ARTUR GEORGE GĂMAN, EMILIAN GHICIOI,  

ANGELICA CĂLĂMAR, DANIEL PUPĂZAN 

(Rezumat) 
Transportul în general reprezintă o componentă indispensabilă a societăţii şi a vieţii noastre, iar transportul rutier 

reprezintă un pilon important în cadrul acestuia. Este cunoscut faptul că traficul rutier contribuie în mod semnificativ la 

emisiile de poluanţi atmosferici (gaze), care generează schimbările climatice. Lucrarea evidenţiază îmbunătăţirea 

calităţii aerului din zonele urbane/rurale prin achiziţionarea unor microbuze şcolare noi mai puţin poluante şi care 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicând metoda CORINAIR. În scopul reducerii emisiilor 

generate de transporturile şcolare, s-au desfăşurat la nivelul întregii ţări activităţi de reînnoire a parcului auto, fiind 

achiziţionate noi microbuze şcolare (tip 16+1 locuri) echipate cu sistem EURO V, care au emisii de CO2 reduse şi 

implicit un impact nesemnificativ asupra mediului. În anul 2014, colectivul din cadrul INCD INSEMEX – Petroşani a 

efectuat un studiu comparativ privind estimarea emisiilor de CO2, generate de microbuzele şcolare din parcul auto vechi 

şi parcul auto nou. Astfel, estimarea emisiilor s-a făcut printr-un algoritm de calcul, conform nivelului 3 de abordare din 

metoda CORINAIR şi s-au calculat emisiile de Pulberi, CO, CO2, NOx şi VOC, atât pentru microbuzele din parcul auto 

vechi, cât şi pentru cele din parcul auto nou. Evaluarea emisiilor de CO2 generate de microbuzele şcolare vechi 

(existente) şi cele noi (achiziţionate) s-a efectuat prin metoda CORINAIR, având în vedere următoarele elemente: număr de 

vehicule per categorie vehicule; consumul de combustibili per tip de carburant; coeficienţi de utilizare a capacităţii 

autovehiculelor. Emisiile finale de CO2 sunt estimate doar pe baza consumului de combustibil, presupunând faptul că 

întregul conţinut de carbon al combustibilului este total oxidat în CO2. Având în vedere impactul poluanţilor asupra 

mediului datorat transporturilor auto, lucrarea prezintă sinteza datelor obţinute pentru emisiile de poluanţi rezultaţi de la 

microbuzele şcolare noi, având tehnologia Euro V şi emisiile de poluanţi rezultaţi de la microbuzele şcolare vechi cu 

tehnologia Noneuro. 

 

 

 

 

 

MODELUL HUMPROD PENTRU EVITAREA COLAPSULUI 

AGRICULTURII ROMÂNEŞTI, GENERAT DE DISTRUGEREA 

HUMUSULUI, CA RESURSĂ NATURALĂ 

MIHAI BERCA, VALENTINA-OFELIA ROBESCU,  

ROXANA HOROIAŞ, GABRIEL CROITORU 

(Rezumat) 
Societatea românească se află într-o poziţie mediocră în ceea ce priveşte fenomenul dezvoltării. Cum nu a făcut 

niciodată parte din societăţile dezvoltate, iar actualele stratificări sociale şi parametri sociali arată că se află pe o curbă 

descendentă, am propus un model statistic care să poziţioneze actuala stare a agriculturii româneşti şi care să 

prognozeze în ce măsură aceasta se îndreaptă sau nu spre colaps. Spre deosebire de Modelul HANDY, am folosit ca 

parametri de evaluare pe cei rezultaţi din starea naturală a resurselor. S-au folosit, în acest scop, conţinutul solului în 

humus şi activitatea biologică a solului sau indicele activităţii ecologice (biologice). Metodologic, am  încercat 

obţinerea unui model probabilistic. Mărimea şi dinamica celor doi indicatori sunt corelate cu producţia vegetală şi, deci, 

cu evoluţia vieţii. Modelul HumProd constă în două ecuaţii şi arată o pierdere masivă de humus şi de activitate 

biologică, care la nivelul anului 2050, ultimul an al prognozei modelului, se apropie periculos de un colaps al ţării. 

Modelul, care evaluează cantitatea de energie de orice fel produsă în agricultură, arată că pot exista şi variante 

optimiste, care pot conduce la refacerea solului şi la amânarea colapsului, dacă nu intervin alţi factori de disturbare a 

sistemului. 

 



 

 

 

PROGNOZA POLUĂRII ÎN DEPOZITELE DE DEȘEURI INDUSTRIALE 

MIHAIL LUCA, RĂZVAN-PAUL BĂLAN, ILIE GELU, CRISTIAN-FLORIN SCRIPCARIU 

(Rezumat) 
Lucrarea prezintă monitoringul si prognoza fenomenului de poluare a apei subterane în zona unui depozit de deșeuri 

industriale. Depozitele de deșeuri industrial determină o poluare accentuată a apelor subterane în faza de exploatare, dar 

si în faza de conservare. Monitorizarea fenomenului de poluare se realizează pe toate componentele mediului: aer, apă 

sol si subsol. Fenomenul de poluare este analizat în timp, prin utilizarea unui sistem de urmărire si preluare a datelor de 

control în secțiuni caracteristice. Prin utilizarea unor modele de simulare (FEFLOW program package) se realizează o 

prognoză a fenomenului de poluare pe durate diverse de timp. Au fost tratate succesiv o problemă de curgere în patru 

scenarii si două probleme de curgere si transport (deci, în total, șase variante de calcul). Modelul de simulare este 

aplicabil perioadei de exploatare cu luarea în considerare a variației cantităților si concentrațiilor de poluanți. Lucrarea 

prezintă si măsuri de depoluare adecvate tipului de depozit de deșeuri industriale analizat. Rezultatele obținute prin 

modelare permit realizarea unor măsuri de protecție a mediului si în special a subsolului si apei subterane. 

 

 

 

 

 

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A 

PATULUI GERMINATIV PENTRU CULTURA DE GRÂU DE TOAMNĂ 

ASUPRA UNOR ÎNSUSIRI FIZICE ALE SOLULUI 

IOAN ȚENU, RADU ROSCA, PETRU CÂRLESCU, CONSTANTIN LIVIU BUTNARU 

(Rezumat) 
Solul are un rol esențial în menținerea vieții pe pământ, prin funcția sa de a reprezenta suportul pentru practicarea 

agriculturii, de a asigura securitatea si siguranța alimentară a populației. În condițiile actuale un factor cheie îl constituie 

păstrarea potențialului productiv al solului în contextul unei dezvoltări durabile. În acest context în lucrarea de față sunt 

prezentate efectele lucrărilor de pregătire a solului pentru cultura grâului de toamnă si ale tipului de agregat folosit 

asupra unor proprietăți fizice ale solului. Pentru studierea acestor efecte au fost considerate douăsprezece variante 

experimentale, pe baza a doi factori de influență: factorul A = gradul de compactare a solului, cu trei graduări; factorul 

B = sistema de mașini agricole, cu patru graduări. Evaluarea efectelor s-a realizat prin intermediul următorilor indici: 

masa volumetrică aparentă, rezistența la penetrare si stabilitatea elementelor structurale ale solului, exprimată prin 

diametrul mediu ponderat al elementelor de structură si stabilitatea hidrică a acestora. Rezultatele încercărilor au condus 

la concluzia că varianta tehnologică care asigură cele mai bune condiții de conservare a solului este cea care presupune 

o compactare minimă a acestuia prin semănat direct în miriște, fără efectuarea arăturii. 

 

 

 

 

 



STUDIU PRIVIND AVANTAJUL COMPETITIV PRIN INOVAŢIE ŞI 

CREATIVITATE ÎN UNIVERSITĂŢILE PRIVATE (STUDIU REALIZAT PE 

UNIVERSITATEA ALMA MATER DIN SIBIU, ROMÂNIA) 

LEILA BARDAŞUC, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ RUBIO,  

MONICA DELIA DOMNICA, NICUŞOR MARCEL UDREA 

(Rezumat) 
În realizarea acestui articol am pornit de la necesitatea de a analiza sistemul de învăţământ superior privat, pentru a 

vedea ce avantaje poate oferi studenţilor săi acest sistem. Pentru că un număr tot mai mare de absolvenţi din România 

aleg să urmeze programe de studii în străinătate, în scopul de a găsi un loc de muncă mai bine plătit şi să se 

specializeze, universităţile din România şi în special cele private, au dificultăţi în proiectarea de strategii pentru a atrage 

studenţi. Această analiză a fost realizată prin intermediul unui chestionar administrat studenţilor care aleg să urmeze 

programe educaţionale la Universitatea Alma Mater din Sibiu, România, o universitate privată, de Studii Economice şi 

Sociale situată în centrul ţării şi cu o activitate de 10 ani pe piaţa educaţională. Rezultatele obţinute au condus la 

descoperirea unora dintre caracteristicile care pot spori interesul studenţilor, caracteristici cum ar fi o mai mare 

flexibilitate, utilizarea sporită a metodelor inovatoare şi practice. Importanta acestei lucrări constă în posibilitatea de a 

stabili punctele de vedere ale studenţilor cu privire la universitate privată analizată, cu privire la caracteristicile pe care 

le caută într-un program educaţional şi în încercarea de a transforma toate aceste caracteristici în surse de avantaj 

competitiv. 

 

 

 


