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1.Motivul efectuarii expertizei 

  

Raportul de expertiza a fost intocmit in baza  solicitarii  beneficiarului de a cunoaste 

starea tehnica a corpului A – gradinita si gradul de asigurare seismica, in vederea stabilirii 

capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei de rezistenta si stabilitate, precum si stabilirea, 

cu un grad adecvat de incredere,a indeplinirii cerintelor fundamentale (cerinta de siguranta 

a vietii si cerinta de limitare a deplasarilor) precum si starile limita asociate. 

Actuala gradinita, corp A, a fost construita in jurul anului 1950, ca o extindere a 

corpului cuprins intre axele1-10, A``-F, estimat a fi construit in jurul anului 1942.Nu exista 

rost seismic sau de tasare intre cele doua corpuri, ele formand o singura cladire care va fi 

analizata ca atare.   

Cladirea gradinitei a fost supusă atât încărcărilor din utilizare, gravitaționale, a 

încărcărilor date de acțiunile climatice (acțiunea vântului asupra clădirii, greutatea zăpezii 

pe acoperis) cât și a solicitărilor date de seismele care au avut loc de la darea în exploatare 

a clădirii. 

Expertiza are rolul de a stabili oportunitatea interventiilor propuse si de a impune 

masuri pentru a fi indeplinita cerinta fundamentala de rezistenta si stabilitate. 
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 2.Documentatia avuta la dispozitie de expert 

�  Studiu geotehnic  realizat de SC GHT GEO HIDRO TOPO SRL BUCURESTI in  

ianuarie 2020 
� Raport de încercare – realizat de SC LABORATORUL CENTRAL SA in decembrie 

2019 
� Relevee foto 
� Observații rezultate din examinarea vizuala asupra construcției existente: 

o identificarea degradărilor și a avariilor;  

o determinarea dacă fenomenele ce au dus la apariția defectelor sau avariilor s-

au stabilizat; 

o deciderea dacă există sau nu riscuri imediate și necesitatea unor măsuri 

urgente de contracarare ale acestora. 

� Identificarea tuturor efectelor în desfășurare ale mediului înconjurător asupra 

clădirii; 

� Releveul structurii pus la dispozitie de beneficiar 

� Observații făcute la fața locului asupra construcției existente: 

� Identificarea tuturor efectelor în desfășurare ale mediului înconjurător asupra clădirii 

� Baza legală a întocmirii expertizei - Legislația în construcții și normative în vigoare 

 

3.Descrierea conditiilor de amplasare 

 Conform PUG SECTOR 1, amplasamentul studiat  este situat in intravilanul 

localitatii, aflat in subzona L 1D – subzona de locuinte individuale si colective cu max. 

P+10E, situate in afara zonei protejate. Cladirea nu este declarata monument istoric dar se 

afla pe culoarul de zbor al aeroportului Baneasa. 

         Accesul pietonal si cel auto se fac din strada Nicolae Caramfil . 
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4.Descrierea constructiei propusa spre expertizare 

Clădirea expertizata are regimul de înălțime Sp+Parter+Epartial  și are structura de 

rezistență din zidărie de cărămidă, fără elemente de confinare. In anul 2013 a fost refacuta 

sarpanta cu modificarea formei din patru in doua ape, rezultand o mansardare a zonelor cu 

parter. 

Înălțimea maxima a clădirii este de 8.50m , iar dimensiunile in plan sunt 

61,08x21.64m. 

In plan, clădirea are forma neregulata, specifică unitatilor de invatamant si are o 

suprafata desfasurata de circa 1630,0 mp. La ambele nivele ale cladirii sunt amenajate 

clase de studiu, cancelarie si spatii pentru personalul administrativ din gradinita. 

Finisajele sunt obisnuite si anume: tencuieli interioare driscuite fin si zugraveli in culori de 

apa, pardoseli calde din parchet in clase si  reci pe culoare.   



 

5 

 

Compartimentarile interioare sunt realizate din peretii structurali ai cladirii si sunt specifice 

unitatilor de invatamant. 

Tamplaria ferestrelor  este din PVC,iar a usilor interioare si exterioare tot din PVC. 

Cladirea este racordata la retelele edilitare si are centrala termica proprie pe gaz, amplasata 

in subsolul partial. Dealtfel, subsolul partial are destinatia de camera tehnica centrala pe 

gaz. 

 

Acoperisul cladirii este de tip sarpanta pe scaune cu invelitoare din tabla ondulata de tip 

Lindab. Cladirea este anvelopata termic. 

Sistemul constructiv al cladirii este urmatorul: 

� Infrastructura este realizata din fundatii continui de beton simplu dezvoltate  sub 

peretii structurali. Astfel, conform dezvelirii la fundatie D1, corespunzatoare corpului 

mai vechi, adancimea de fundare este -1.00m fata de CT, iar conform dezvelirii D2, 

corespunzatoare corpului mai nou, adancimea de fundare este -1.40m fata de 

CT.Terenul se incadreaza in categoria terenurilor de fundare cu risc mediu, natura 
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fiind de argila galbuie plastic vartoasa. In conformitate cu STAS 3300/2 – 85 Anexa 

B, ținând cont de valorile principalilor parametri geotehnici ai terenului de fundare 

investigat, valoarea de baza a presiunii convenționale de calcul pentru o adâncime 

de fundare Df=-2.00m si o lățime B=1.00m este Pconv=220.0 kPa 

� Panza freatica nu a fost intalnita pana la adancimea de 6m. 

� Pentru tronsonul mai vechi ,delimitat de axele 1-10, A``-F, suprastructura este 

realizata din zidărie de cărămidă, având grosimea pereților de 42 cm pentru 

închiderile exterioare si 28 si 42 cm pentru peretele interior de compartimentare. 

Caramida are o rezistenta la compresiune estimata in jurul valorii fb =8.5 N/mm2, iar 

mortarul care are in componenta var si ciment este apreciat avand marca M10. 

Buiandrugii de la usi si ferestre sunt din caramida montata pe cant si nu prezinta 

fisuri.La intersectiile peretilor nu sunt prevazuti samburi pentru confinare, nu sunt 

prevazute centuri de beton armat la partea superioara a peretilor. Planseul este pe 

structura de lemn, fara rigiditate semnificativa in plan orizontal.Fortele seismice 

laterale sunt preluate exclusiv de pereti, iar planseul nu are rol de saiba 

rigida.Planseul de lemn este alcatuit din grinzi de lemn dispuse pe directia scurta, de 

sectiuni 12x15cm, deasupra lor fiind montata podina de lemn. In unele locuri 

planseul de lemn prezinta sageata excesiva, probabil din cauza vechimii elementelor 

de structura.Tot in zona podului au fost observate cosuri de fum dezafecate realizate 

din zidarie de caramida si nelegate la partea superioara de centuri de beton armat. 

Aceste cosuri prezinta pericol de prabusire in cazul unui cutremur sever si se va 

propune demolarea lor. 

Pentru tronsonul mai nou (anii 1950) suprastructura este realizata din zidărie de cărămidă, 

având grosimea pereților de 37.5 cm pentru închiderile exterioare si 25 si 37.5 cm pentru 

peretele interior de compartimentare. Caramida are o rezistenta la compresiune estimata in 

jurul valorii fb =8.5 N/mm2, iar mortarul care are in componenta var si ciment este apreciat 
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avand marca M10 .Buiandrugii de la usi si ferestre sunt din caramida montata pe cant si nu 

prezinta fisuri.La intersectiile peretilor nu sunt prevazuti samburi pentru confinare, nu sunt 

prevazute centuri de beton armat la partea superioara a peretilor. Planseul este de beton 

armat, cu rol de saiba rigida in plan orizontal.Grosimea planseului este de 10-11 cm.Se 

poate spune ca sistemul structural al cladirii este de ziduri portante de caramida dispuse in 

sistem celular. Scarile sunt din beton armat monolit. 

� Sarpanta executata recent este din lemn de rasinoase, dar cu sectiuni dimensionate 

insuficient si contravantuite necorespunzator. 
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Astfel ,popii au sectiunea 9x9cm sau 10x10cm, descarca pe talpi neancorate corespunzator 

si amplasate haotic. Capriorii au sectiuni 8x12 cm amplasati la distanta de 70cm. 

Starea tehnica a cladirii este per ansamblu buna având în vedere răspunsul la cutremurele 

puternice (4 martie 1977 M=7.2) și medii (30 august 1986 M=7.0, 31 mai 1990 M=6.2, 27 

octombrie 2004 M=6.0), structura nu prezinta degradări importante.  

5.Stabilirea nivelului de cunoastere 

Pe baza informaţiilor prezentate anterior trebuie stabilit care este nivelul adecvat de 

cunoaştere. P100-3/2019 defineşte trei niveluri de cunoaştere: KL1: Cunoaştere limitată; 

KL2:cunoaştere normală; KL3: Cunoaştere completă. Astfel, nivelul de cunoaştere selectat 

determină metoda de calcul permisă şi valoarea factorului de încredere (CF). 

Astfel, pentru constructia existenta, în ceea ce priveşte:  

1.geometria: configuraţia de ansamblu a structurii şi dimensiunile elementelor structurale 

sunt cunoscute 

2.alcătuirea de detaliu: nu se dispune de proiectul de de execuţie 

al structurii  clădirii şi se aleg detalii plecând de la practica obişnuită din epoca construcţiei; 

3.materialele: nu se dispune de informaţii directe referitoare la 

caracteristicile materialelor de construcţie, fie din specificaţiile proiectelor, fie din rapoarte 

de calitate. Se vor alege valori în acord cu standardele timpului construirii clădirii, asociate 

cu teste limitate pe teren în elementele considerate critice (esenţiale) pentru structură. 

Rezulta astfel nivelul de cunoastere KL1 (cunoastere limitata). 

Evaluarea structurii bazată pe KL1 poate fi realizată efectuând un calcul liniar, coeficientul 

de incredere CF avand valoarea de 1.35. 

6.Incadrarea cladirii conform Normativ P100-3/2019 

 Conform P100-3/2019, criteriile pentru stabilirea metodelor de investigare pentru 

evaluarea nivelului de protectie antiseismica a cladirilor expertizate sunt: 

Corpa A ,gradinita 



 

9 

 

-perioada in care a fost construita – 1942,1950 

-numarul de niveluri:Sp+ Parter+Epartial 

-sistemul structural: structura din zidarie simpla de caramida, fara samburi de beton, fara 

centuri de beton armat, pereti portanti de caramida dispusi in sistem celular 

-fundatii din beton simplu aflata in stare buna, conform studiului geotehnic 

-categoria de importanta: „C”  

-clasa de importanta: II  

-zona seismica de calcul: ag=0.30g, Tc=1.6 sec.; 

 

Conform CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra 

construcțiilor- construcția se află în zona cu presiunea de referință a vântului (mediată pe 

10minute, având intervalul mediu de recurență de 50 de ani) de qref=0,5 kN/m2 și viteza 

vântului mediată pe 10 minute la 10 m înălțime de Uref=25.5m/s. 
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Încadrarea în zona de acțiune a zăpezii 

Conform CR-1-1-3 -2012 - Cod de Proiectare. Evaluarea acțiuni zăpezii asupra 

construcțiilor clădirea se află în zona cu valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă la sol 

(având intervalul mediu de recurență de 50 de ani) de S0,k = 2.0kN/m2.  
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Conform STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea 

teritoriului Romaniei, clădirea se află într-o zonă pentru care adâncimea maximă de îngheț 

este de 70-80 cm. 

 

Elaborarea raportului de expertiza s-a facut in conformitate cu prevederile urmatoarelor 

normative si legi: 

•SR 11100/1 - 1993 Macrozonarea seismică a teritoriului României 

•P100 –1/2013 „Cod de proiectare seismică pentru clădiri – Partea a I-a – Prevederi de 

proiectare pentru clădiri”  

•P100–3/2019 „Cod de proiectare seismică Partea a III-a . Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente”  

•CR 0/2012 „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor” 

•CR1–1–3/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”  

•CR1–1–4/2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor” 

•NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă 

•P 130/1999 Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor  

•CR 2-1-1.1/2013  „Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat" 
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•CR 6 – 2006 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie" 

•CR 6 – 2013 „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie" 

•NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, 

beton armat şi beton precomprimat – partea 1: Producerea betonului 

•NE 012/2-2010  Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, 

beton armat şi beton precomprimat – partea 2: Executarea lucrărilor din beton 

•SR EN 1996-1-1:2006/2008 Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1 – Reguli 

generale pentru construcții de zidărie armată și nearmată 

•SR EN 1996-2:2006 Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2 – Proiectare, alegerea 

materialelor și execuție zidărie.  

•SR EN 1996 - 3:2006 Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3 – Metode de calcul 

simplificate pentru construcții de zidărie nearmată 

•HG. nr.766/1997 Reglementări privitoare la asigurarea calităţii construcţiilor şi urmărirea 

comportării în exploatare a acestora împreună cu completările şi modificările ulterioare 

•OG. nr. 20 / 1994 Măsuri pentru Reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

republicată prin Legea nr. 195 / 2007, modificată şi completată cu OG. nr. 62 / 2003 şi cu 

OG. nr. 14 / 2006 

 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.765 din 30 septembrie 2016  
 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările 
 și completările ulterioare Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.933 din 13 octombrie 
2004  
 
Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
 nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și  
completările ulterioare Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 si 797 bis din 23 
noiembrie 2009  
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OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente 
republicată, cu modificările și completările ulterioare Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 806 din 19 decembrie 2013  
 
HG nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.  
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 100 din 5 februarie 2002  
 
HG nr. 742/2018 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor . 
7.Metodologia de investigare in expertiza 

  In conformitate cu P100-3/2019, avand in vedere caracteristicile cladirii, metodologia 

de investigare utilizata este METODOLOGIA DE NIVEL 2 (metodologie de tip curent pentru 

constructii obisnuite de orice tip). Prima etapa de investigare este evaluarea calitativa a 

constructiilor, pe baza criteriilor de conformare si alcatuire. Urmeaza cealalta etapa de 

investigare, constand in verificari prin calcul, utilizand metode simplificate si verificari rapide 

ale starii de eforturi in elementele esentiale ale structurii . Evaluarea seismică a acestei 

clădiri  are ca obiectiv să stabilească influenţa lucrărilor de interventie propuse, asupra 

structurii. Evaluarea seismică a structurilor clădirilor constă dintr-un ansamblu de operaţii 

care conduc la stabilirea vulnerabilităţii  structurii raportată la cutremurele caracteristice ale 

amplasamentului şi care în final vor ajuta la stabilirea deciziei de intervenţie. Procesul de 

evaluare a fost precedat de culegerea datelor şi informaţiilor privind calitatea concepţiei de 

realizare a construcţiei, calitatea execuţiei şi a materialelor puse în operă şi starea de 

afectare fizică a construcţiei, criterii  care pentru construcţia analizată sunt cuprinse în 

capitolele mai sus amintite ale prezentei expertize. Aceste informaţii corespund unei 

cunoaşteri limitate KL3 (factor de încredere CF=1.35). 

Obiectivul de performanţă este determinat de nivelul de performanţă 

structurală/nestructurală al clădirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic. 



 

14 

 

Nivelurile de performanţă ale clădirii descriu performanţa seismică aşteptată a acesteia prin 

descrierea degradărilor, a pierderilor economice şi a întreruperii funcţiunii acesteia. 

Obiectivul de performanţă se obţine din asocierea nivelului de performanţă al clădirii, 

exprimat prin exigenţele stărilor limită considerate, cu nivelul de hazard seismic, exprimat 

prin intervalul mediu de recurenţă, IMR. 

Evaluarea seismică a clădirilor existente urmăreşte să stabilească dacă acestea satisfac cu 

un grad adecvat de siguranţă cerinţele fundamentale (nivelurile de performanţă) avute în 

vedere la proiectarea construcţiilor noi, conform P 100–1/2013, și anume: 

- cerinţa de siguranţă a vieţii 

- cerinţa de limitare a degradărilor 

Îndeplinirea acestor cerinţe fundamentale se cuantifică prin  verificarea la  

- starea limită ultimă (ULS) în cazul utilizării metodologiei de nivel 2 la cladirea existenta. 

Verificarea structurii se face în termeni de rezistenţă. Funcţie de clasa de importanţă şi 

expunere la cutremur, de durata de exploatare, în cazul construcţiilor  existente, cerinţele 

fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al acţiunii seismice mai mic decât cel luat în 

considerare la proiectarea construcţiilor noi, adica la cutremure cu IMR = 40 ani cu 

probabilitatea de depășire de 70%  în 50 de ani, redus faţă de cel prevăzut în P100-1 din 

2006. Nivelul minim de asigurare necesar a se obţine în urma verificării este R3 ≥ 0,65 

pentru sursa seismică subcrustală Vrancea. 

 

8.Prezentarea starii actuale generale a cladirii expertizate 

În cei peste 70 de ani de existență, clădirea a fost solicitată de o serie de seisme de 

origine vrânceană (cel din 1977 având cea mai mare magnitudine). Nu se cunosc informații 

despre eventualele avarii produse de cutremurele la care a fost supusă clădirea. Din punct 

de vedere structural s-a comportat  bine. La nivelul buiandrugilor, al parapetilor de sub 

ferestre si in campul peretilor portanti nu se observa fisuri, ori crapaturi, specifice actiunilor 

seismice  
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Cladirea nu a beneficiat de nicio reparatie capitala. Din lipsa banilor s-au executat numai 

reparatii curente si lucrari de igienizare. 
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Trotuarele de protectie perimetrale se prezinta in stare buna si sunt hidroizolate. 
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9.Interventii si modificari ale cladirii, anterioare expertizei 

Din informațiile prezentate de reprezentanții gradinitei, clădirea nu a beneficiat de 

intervenții la structură in vederea creșterii performantelor structurale. 

Imobilul a suportat o serie de intervenții de modernizare (ce au constat în refacerea 

tencuielilor și zugrăvelii, anvelopare termica) fără a avea însă vreo influență pozitiva asupra 

structurii de rezistență.  
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10.Evaluarea calitativa a situatiei structurale a cladirii 

Evaluarea calitativă detaliată se face ţinând seama de: 

- principiile de alcătuire constructivă favorabilă care, conform experienţei cutremurelor 

trecute, au influenţat favorabil comportarea seismică a clădirilor din zidărie. 

-amploarea fenomenului de avariere din cauza cutremurului şi/sau a altor acţiuni. 

Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii: 
 

1.Calitatea sistemului structural: zidarie portanta cu pereti grosi  de caramida 

(42cm,37.5cm, 28cm si 25 cm.).Cladire cu structura bine  conformata, Punctaj : 9 puncte 

     2.Calitatea zidariei : Aspectul caramizii  este satisfacator , mortarul este sfaramicios, 

rosturile dintre caramizi   sunt bine umplute, caramida   si-a pastrat de-alungul timpului 

aspectul si calitatea.Punctaj: 9 puncte 

     3.Tipul planseelor: Nu exista planseu cu rol de saiba rigida pe tronsonul delimitat de 

axele 1-10, A``-F, dar exista planseu de beton armat in grosime de 11 cm in rest. Punctaj:  6 

puncte 

       4.Configuratia in plan: Cladire cu forma specifica unitatilor de invatamant, sistem 

celular de pereti portanti .Punctaj:8 puncte. 

       5.Configuratia in elevatie:neuniformitate geometrică şi structurală în elevatie.Punctaj: 

5 puncte 

       6.Distante intre pereti: Cladire cu deschideri moderate pe  transversal si pe 

longitudinal . Punctaj: 6 puncte 

       7.Elemente care dau impingeri laterale: Nu este cazul. 10 puncte 

       8.Tipul terenului de fundare si al fundatiilor:Teren cu risc geotehnic moderat de 

fundare, fundatiile sunt din beton simplu,  adancimea de fundare respecta adancimea de 

inghet .Punctaj:9 puncte 

       9.Interactiuni cu cladiri adiacente: Nu exista . Punctaj: 10 puncte 



 

20 

 

     10.Elemente nestructurale: Exista pereti nestructurali, sau alte elemente cu posibilitate 

de prabusire( cosuri dezafectate pod).Punctaj: 7 puncte 

Rezulta pentru R1 un punctaj total de 69 de puncte. 
 
Calculul coeficientului R2 pentru evaluare calitativă detaliata rezulta din P100-3/2019, astfel: 

Calculul coeficientului R2 pentru evaluarea calitativă detaliată 
Categoria 
avariilor 

Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (Ah) 
Suprafaţa afectată Suprafaţa afectată 

≤ 1/3 1/3÷2/3 > 2/3 ≤ 1/3 1/3÷2/3 > 2/3 

Nesemnificative 70 70 70 30 30 30 

Moderate 65 60 50 25 20 15 

Grave 50 45 35 20 15 10 

Foarte grave 30 25 15 15 10 5 

Notă. Elementele orizontale includ: planşee, bolţi, cupole, şarpante 
Coeficientul R2 pentru evaluarea calitativă detaliată se calculează cu relaţia 
 

 Astfel rezulta R2= Av+ Ah=65+25=90 

 

.  

 

 

Date fiind valorile indicatorilor R1 si R2, rezulta o incadrare a cladirii expertizate in clasa a 

III-a de risc seismic, corespunzătoare construcţiilor  care sub efectul cutremurului de 

proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa 

structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

Siguranta structurala seismica a cladirii se reflecta prin indicatorul R3 (gradul de 

asigurare structurala seismica) care se determina prin calcul cf. P100-3/2019.Evaluarea prin 
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calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifica daca, cladirea existenta satisface 

cerintele starilor limita considerate la actiunile seismice de proiectare determinate conform 

Normativului P100-1/2013. 

Scopul evaluarii cantitative este acela de a determina valoarea indicatorului R3, care 

reprezinta gradul de asigurare structurala seismica, definit prin raportul dintre 

capacitatea si cerinta structurala seismica, exprimata in termeni de rezistenta in cazul 

utilizarii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii 

metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina pentru starea limita ultima (ULS). 

Indicatorul R3 evidentiaza capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a 

structurii, in ansamblu, in raport cu cerintele seismice si se determina la nivelul de la baza 

structurii. Modul de evaluare a gradului de asigurare seismica se face conform Normativului 

P100-3/2019 si depinde de metodologia de evaluare utilizata la intocmirea expertizei 

tehnice. 

Marimea „R” constituie un criteriu orientativ pentru estimarea vulnerabi-litatii 

constructiei la actiuni seismice si pentru stabilirea, impreuna cu alte criterii, deciziei de 

interventie. 

Evaluarea efectelor acţiunii seismice de proiectare se face considerând structura 

incărcată cu forţa laterală echivalentă şi utilizând procedee simplificate de calcul privind 

distribuţia forţelor între elementele verticale ale structurii şi pentru determinare a eforturilor. 

Incarcari: 
    
1.Incarcarile din greutatea proprie au rezultat dupa modelarea structurii in program de calcul 

modal. (greutate proprie – 2555 tone)  

2.Incarcari permanente: 

-sarpanta – 1KN/mp 

-instalatii – 0.50KN/mp 

3. Incarcari variabile: 
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-utila – 2.00KN/mp, 3.0KN/mp holuri, culoare 

-zapada-2.00KN/mp 

-vant – 0.5KN/mp 

Factori de comportare 

Valorile maxime ale factorilor de comportare pentru aplicarea metodologiei de nivel 2, 

pentru principalele tipuri de structuri definite în P 100-1/2013, sunt: 

(a) structuri din zidărie simplă (nearmată):  q = 1,5; 

(b) structuri din zidărie confinată:   q = 2,0; 

Pentru evaluarea seismică a clădirilor existente coeficientul parțial de siguranță pentru 

zidărie se ia egal cu: 

(a) γΜ = 3,0 pentru zidăriile vechi cu cărămizi realizate manual și mortar de var (orientativ, 

anterior anului 1900); 

(b) γΜ = 2,7 pentru zidăriile vechi cu cărămizi presate și mortar de var-ciment / ciment-var 

(orientativ, între anii 1900÷1950); 

(c) γΜ = 2,3 pentru zidăriile recente (orientativ, după anul 1950). 

Valoarea de proiectare a rezistenței pentru pereții solicitați la forță tăietoare (fvd), pentru 

ruperea prin lunecare în rost orizontal se determină cu relația:  

unde fvm este rezistența medie de rupere la forfecare în rost orizontal 

iar  γΜ se ia conform celor descrise mai sus. 

Valoarea de proiectare a forței tăietoare asociată cedării prin compresiune excentrică a unui 

perete de zidărie nearmată solicitat de forța axială de proiectare Nd se calculează cu relația:  

  

Unde:  
factorul de formă al peretelui de zidărie   
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Hp înălțimea peretelui;  

lw lungimea peretelui;  

cp coeficient care depinde de condițiile de fixare la extremități ale peretelui:  

cp = 2,0 pentru perete consolă (montant);  

 

Valoarea de proiectare a forței tăietoare de rupere prin lunecare în rostul orizontal se 

calculează cu formula:  

  

Valoarea de proiectare a forței tăietoare de rupere prin fisurare diagonală se calculează cu 

formula:  

 
 
Indicatorul R3 pentru ansamblul clădirii, pe fiecare direcție, se calculează cu relația: 

 

 

 

Unde: 
 

 

Fb=γ1 . Sd(T1) . m . λ, unde: 
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Sd(T1) – ordonata spectrului de raspuns corespunzatoare perioadei fundamentale 

Sd(T1)=ag . β/q=4.74 

T1 – perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii 

  ag  - acceleratia terenului pentru proiectare=0.30*g 

β – factor de amplificare dinamica = 2.42 

q – factor de comportare a structurii in functie de ductilitate=1.5 

m – masa totala a cladirii in verificarea la SLU = 26080KN  

γ1 - factor de importanta = 1.2 

λ – factor de corectie functie de modul propriu fundamental de vibratie=1 

Rezulta Fb=151264 KN 

Calculul s-a efectuat cu program de calcul structural modal care este adaptat cerintelor 

normativului P100-1/2013. A rezultat o perioada proprie de vibratie de 0.239 secunde. 

 

Din calcul a rezultat un grad de asigurare seismica minim    R3longitudinal = 0.68>0.65 

 A se consulta breviarul de calcul anexat. 

 Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic: 

 

Astfel, cladirea se incadreaza d.p.d.v. al sigurantei structurale seismice in clasa a III-a de risc 
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seismic, corespunzătoare construcţiilor  care sub efectul cutremurului de proiectare pot 

prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care 

degradările nestructurale pot fi importante. 

  11.Concluzii 

 Expertul incadreaza  cladirea existenta astfel: 

 1. Din punct de vedere calitativ (tinand seama de principiile de alcătuire constructivă 

 favorabilă care, conform experienţei cutremurelor trecute, au influenţat favorabil comportarea  

seismică a cladirii din beton armat si vis-a-vis de amploarea fenomenului de avariere din cauza  

cutremurului şi/sau a altor acţiuni) cladirea se incadreaza in clasa RsIII,  

2. Din punct de vedere cantitativ(prin indicatorul R3-gradul de asigurare structurala seismica 

care se determina prin calcul cf. P100-3/2019) in clasa RsIII (grad de asigurare seismica 

R3=0.68). 

In urma observatiilor facute la fata locului si pentru aducerea constructiei la un grad de 

confort si asigurare actuale, se impun urmatoarele categorii de lucrari: 

1.Varianta minimala 

- Se decoperteaza peretii perimetrali pana la caramida si se curata rosturile. 

-Se repară eventualele fisuri  din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment. Pentru injectare 

se utilizează mortare speciale, în acord cu specificațiile producătorilor și agrementul tehnic.  

-Se realizează o cămășuială armata cu grosimea de 6 cm(armata cu plasa STM diametru 8mm 

si cu barele dispuse la pas de 10cm) pe fata exterioara a peretilor de zidarie, inclusiv zona de 

soclu si fundatie. Se toarna centuri de beton armat deasupra peretilor in care se va ancora 

armatura camasuirii. 
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- Se desface si reface acoperișul, inclusiv planșeele din lemn existente, in baza unui proiect 

avizat de autoritati. Se vor utiliza, pe cat posibil, materiale similare cu cele existente. Lemnul se 

va trata corespunzător ignifug, hidrofug si împotriva insectelor. La partea superioara a zidăriei 

se va realiza o centura noua din beton armat pentru ancorarea cosoroabelor. 

-In cazul peretilor interiori, acestia se vor camasui pe o fata cu o camasuiala torcretata armata ( 

cu plasa STM diametru 8mm si cu barele dispuse la pas de 10cm), in grosime de 3cm. Pe 

zonele cu planseu de lemn acesta se va desface si se va executa planseu nou, de beton armat 

de minim 12cm grosime care va rezema pe pereti prin intermediul centurilor de beton 

armat.Armatura camasuirii se va ancora in centurile nou executate. 

- Se refac trotuarele si se vor hidroizola cu dop de bitum. 

- Se vor reface tâmplăriile exterioare acolo unde este cazul, fără modificarea aspectului; 

 -Împiedicarea prăfuirii zonei; 

-Utilizarea numai de tehnologii, scule si utilaje moderne care sa permită împiedicarea aparițiilor 

de vibrații, fisuri sau alte avarii suplimentare sau care sa se adauge ca amploare celor deja 

existente; 

 -Proiectantul si verificatorul vor lua toate masurile necesare, in concordanta cu cerințele 

normelor actuale pentru asigurarea rezistentei si stabilității imobilului.  Ei vor stabili toate 

masurile si detaliile necesare si implicațiile atât ca nivel de asigurare cat si din punct de vedere 

al duratelor de punere in opera si a costurilor corespunzătoare. 

-Se vor demola toate cosurile de fum dezafectate care prezinta risc de prabusire.Demolarea 

acestora se va efectua manual, cu dalta si ciocan , de sus in jos.Planseele vor fi sustinute cu 

popi pe durata desfasurarii lucrarilor de demolare pentru a se evita eventuale riscuri ale un 

prabusiri accidentale 

-Se va avea in vedere ETAPIZAREA lucrarilor de interventie astfel incat activitatea gradinitei sa 
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nu fie intrerupta. Etapizarea lucrarilor se va realiza in baza unui proiect de executie ce va avea 

atasat si un grafic de lucrari. 

-Se vor proteja toate zonele de acces 

2.Varianta maximala 

- Se decoperteaza peretii perimetrali pana la caramida si se curata rosturile. 

-Se repară eventualele fisuri  din pereți cu injecții de mortar de tip ancora chimica. Pentru 

injectare se utilizează mortare speciale, în acord cu specificațiile producătorilor și agrementul 

tehnic.  

-Se realizează o cămășuială armata cu grosimea de 6 cm(armata cu plasa STM diametru 8mm 

si cu barele dispuse la pas de 10cm) pe fata exterioara a peretilor de zidarie, inclusiv zona de 

soclu. Armăturile din cămășuială se ancorează in mustatile lasate din subzidirea fundatiilor.Se 

evazează fundațiile cu 10 cm la exterior, in continuarea cămășuirii.  

- Se desface si reface acoperișul, inclusiv planșeele din lemn existente, in baza unui proiect 

avizat de autoritati. Se vor utiliza, pe cat posibil, materiale similare cu cele existente. Lemnul se 

va trata corespunzător ignifug, hidrofug si împotriva insectelor. La partea superioara a zidăriei 

se va realiza o centura noua din beton armat. 

- Se refac trotuarele si se vor hidroizola cu dop de bitum. 

- Se vor reface tâmplăriile exterioare acolo unde este cazul, fără modificarea aspectului; 

 -Împiedicarea prăfuirii zonei; 

-Utilizarea numai de tehnologii, scule si utilaje moderne care sa permită împiedicarea aparițiilor 

de vibrații, fisuri sau alte avarii suplimentare sau care sa se adauge ca amploare celor deja 

existente; 

 -In cazul peretilor interiori, acestia se vor camasui pe ambele fete cu o camasuiala torcretata 

armata ( cu plasa STM diametru 8mm si cu barele dispuse la pas de 10cm), in grosime de 3cm. 
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Pe zonele cu planseu de lemn acesta se va desface si se va executa planseu nou, de beton 

armat de minim 12cm grosime care va rezema pe pereti prin intermediul centurilor de beton 

armat 

-Proiectantul si verificatorul vor lua toate masurile necesare, in concordanta cu cerințele 

normelor actuale pentru asigurarea rezistentei si stabilității imobilului.  Ei vor stabili toate 

masurile si detaliile necesare si implicațiile atât ca nivel de asigurare cat si din punct de vedere 

al duratelor de punere in opera si a costurilor corespunzătoare. 

-Se vor demola toate cosurile de fum dezafectate care prezinta risc de prabusire.Demolarea 

acestora se va efectua manual, cu dalta si ciocan , de sus in jos.Planseele vor fi sustinute cu 

popi pe durata desfasurarii lucrarilor de demolare pentru a se evita eventuale riscuri ale un 

prabusiri accidentale 

-Se va avea in vedere ETAPIZAREA lucrarilor de interventie astfel incat activitatea gradinitei sa 

nu fie intrerupta. Etapizarea lucrarilor se va realiza in baza unui proiect de executie ce va avea 

atasat si un grafic de lucrari. 

-Se vor proteja toate zonele de acces 

Din punct de vedere tehnico-economic expertul recomanda solutia minimala de 

interventie. 

Se vor lua toate masurile de protectie a muncii si se va proteja domeniul public. 

Proiectul de reabilitare va fi verificat de un verificator atestat   MLPAT si  va fi prezentat 

expertului pentru insusire. 

In conditiile respectarii recomandarilor de mai sus expertul apreciaza ca in urma executarii 

lucrarilor propuse in varianta minimala cladirea va trece in clasa de risc seismic RSIV. 

 

Intocmit,Expert tehnic atestat MLPAT,Ing.Georgescu Ovidiu 
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RAPORT DE SINTEZA 

Denumirea lucrării Expertizare tehnica pentru imobilul in care functioneaza Gradinita Speciala 
pentru Hipoacuzici nr.65, corp A 

Scopul expertizei: Stabilirea capacității de preluare a solicitărilor datorate încărcărilor seismice si 
gravitationale 

Data expertizei: Aprilie 2021 
Expert tehnic 
MLPAT: 

Ing. Georgescu Ovidiu Legitimație: Seria E, Nr.683 

  
Adresa: str.Nicolae Caramfil, nr.24, sector 1, Bucuresti 
Categoria de importanță (HG766/1997): B 
Clasa de importanță și expunere la cutremur (P100-1): II 
Anul construirii: 1950 
Funcțiunea clădirii: Unitate invatamant 
Înălțimea supraterană totală (m): 8.50  Număr de niveluri: Sp+Parter+Ep 
Suprafața construită (mp):    Suprafața desfășurată (mp): 1630 
Sistemul structural: Zidărie de cărămidă  

Componente nestructurale: Pereți din zidărie, tâmplărie din lemn si metal cu suprafețe vitrate sau opace 
Acțiunea seismică (probabilitatea de depășire în 50 de ani) SLS 1 
Verificarea la starea limită ultimă:  
Metodologia de evaluare prin calcul folosită (P100-3): 1 2 3 
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R1  69% 
Gradul de afectare structurală, R2 90% 
Gradul de asigurare structurală seismică, R3 68 % 
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția: I II III 
Descrierea clasei de risc 
seismic: 

Clasa de risc seismic RsIII din care fac parte clădirile susceptibile de 
avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare 
corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța 
utilizatorilor; 

Verificarea la starea limită de 
serviciu: 

DA 

Concluzii: Conform soluției minimale de intervenție, după realizarea lucrărilor, gradul de 
risc seismic va deveni RsIV, lucrările de intervenție aduc o mai buna 
comportare a structurii in exploatare. 
.  

Necesitatea lucrărilor de intervenție: Da  
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție 
(Varianta minimala) 

I II IV 

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție 
(Varianta maximala) 

I II IV 
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13. BREVIAR DE CALCUL 

 
Condiții de proiectare ale clădirii 
 

� Localitatea Bucuresti 

� Clasa de importanță și de expunere II, γ1=1.20 

� Condiții seismice (conform P100-1/2013, cap. 3) 

� ag – accelerația terenului pentru proiectare – 0,30g 

� TC=1,6 s 

� Zona de încărcare din zăpadă  s0,k=2,0kN/m2 

� Zona de încărcare din vant qb=0,5kN/m2 

 

Încărcări de calcul: 

1.Incarcarile din greutatea proprie au rezultat dupa modelarea structurii in program de 

calcul modal. (greutate proprie – 2555 tone)  

2.Incarcari permanente: 

-sarpanta – 1KN/mp 

-instalatii – 0.50KN/mp 

3. Incarcari variabile: 

-utila – 2.00KN/mp, 3.0KN/mp holuri, culoare 

-zapada-2.00KN/mp 

-vant – 0.5KN/mp 

Factori de comportare 

Valorile maxime ale factorilor de comportare pentru aplicarea metodologiei de nivel 2, 

pentru principalele tipuri de structuri definite în P 100-1/2013, sunt: 

(a) structuri din zidărie simplă (nearmată):  q = 1,5; 

(b) structuri din zidărie confinată:   q = 2,0; 
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Pentru evaluarea seismică a clădirilor existente coeficientul parțial de siguranță pentru 

zidărie se ia egal cu: 

(a) γΜ = 3,0 pentru zidăriile vechi cu cărămizi realizate manual și mortar de var (orientativ, 

anterior anului 1900); 

(b) γΜ = 2,7 pentru zidăriile vechi cu cărămizi presate și mortar de var-ciment / ciment-var 

(orientativ, între anii 1900÷1950); 

(c) γΜ = 2,3 pentru zidăriile recente (orientativ, după anul 1950). 

 
EVALUAREA COEFICIENTULUI R3 

 
 

Pentru zidarie, conform metodologiei de nivel 2: 
 

Fb=γ1 . Sd(T1) . m . λ, unde: 

Sd(T1) – ordonata spectrului de raspuns corespunzatoare perioadei fundamentale 

Sd(T1)=ag . β/q=4.74 

T1 – perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii 
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  ag  - acceleratia terenului pentru proiectare=0.30*g 

β – factor de amplificare dinamica = 2.42 

q – factor de comportare a structurii in functie de ductilitate=1.5 

m – masa totala a cladirii in verificarea la SLU = 26080KN  

γ1 – factor de importanta = 1.2 

λ – factor de corectie functie de modul propriu fundamental de vibratie=1 

Rezulta Fb=151264 KN 

Calculul rezistentelor zidariei: 

fb= 10 Mpa rezistenta standardizata la compresiune a elementului de zidarie  

fm= 5Mpa 

Kz= 0.5 constanta care depinde de tipul de element de zidarie si mortar  

fk=Kz*fb^0.7*fm^0.3 rezistenta unitara caracteriscitica la compresiune a zidariei fk= 4.06 

Mpa  

Ez=1000*fk= 4061 Mpa modul de elasticitate secant de scurta durata Ф inf= 1 

Ez_ld=Ez/(1+Ф inf) Ez_ld= 2031 Mpa  

Calculul rezistentei la compresiune a zidariei: mz= 1  

γM= 3 coeficient partial de siguranta (P100-3/2019 anexa D3.3.1.2.7)  

CF= 1.35 factor de incredere  

fd=fmed/(CF*γM)= 1.30 Mpa rezistenta unitara la compresiune a zidariei  

fmed=1.3*fk= 5.28 Mpa rezistenta medie de rupere la compresiune a zidariei  

fvk0=0.200 Mpa rezistenta unitara caracteristica initiala la forfecare (P100-3/2013 anexa)  

ftd=0.04*fmed/(γM*CF)= 0.052 Mpa rezistenta unitara principala de intindere pentru rupere 

in scara  

 Calculul rezistentelor camasuielii armate:  

tcam= 60 mm grosime camasuiala/torcret Ф armatura= 8 mm diametru armatura 

camasuiala/torcret  
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fy= 435 Mpa rezistenta de calcul armatura din camasuiala/torcret  

Pas armatura (s)= 100 mm pasul armaturilor din camasuiala/torcret N 1 armatura= 21,87 

kN rezistenta unei bare de armatura  

Q cap cam/1m la 45gr (Qc1m)= 154,6 kN/m rezistenta perete pentru 1 m pentru rupere la 

45 grade  

Capacitatea de rezistenta a pretilor structurali pentru forte in plan: P100-3/2019 

Valoare rezistentei la compresiune pentru peretii solicitati la incovoiere cu forta axiala fd se 

ia: fd=fmed/(CF*γM) unde fmed=rezistenta medie de rupere la compresiune a zidariei. 

 In lipsa unor date obtinute prin incercari, rezistenta medie la compresiune a zidariei se 

poate lua: fmed=1.3*fk P100-3/2019  

Valoare rezistentei de proiectare pentru peretii solicitati la forta taietoare se stabileste in 

functie de mecanismul de rupere: 

 - Pentru rupere prin lunecare in rost orizontal (fvd): fvd=fvk/(γM*CF)  unde fvk este 

rezistenta caracteristica de rupere la forfecare in rost orizontal  

-Pentru zidariile vechi cu caramizi pline si cu mortar de var, fvk se calculeaza cu relatiile 

(4.3a) si (4.3b) din CR6-2006 in care rezistenta unitara caracteristica initiala la forfecare a 

zidariei se ia:  

fvk0= 0,045 Mpa 

Se ia cea mai mica valoare dintre urmatoarele 2 relatii: fvk=fvk0+0.4*σd  din CR6-2006 

fvk=(0.034*fb+0.14*σd)  din CR6-2006  

-Pentru rupere in scara sub efectul eforturilor principale de intindere (ftd) 

ftd=0.04*fmed/(γM*CF) P100-3/2019  

Pentru evaluarea sigurantei cladirilor existente coeficientul partial de siguranta pentru 

zidarie se ia egal cu: γM=3.0 pentru zidariile vechi cu caramizi realizate manual si mortar 

de var (orientativ anterior anului 1900) γM=2.75 pentru zidariile vechi cu caramizi presate 

si mortar de var-ciment/ ciment-var (orientativ, intre anii 19900-1950) γM=2.5 pentru 

zidariile recente (orientativ, dupa 1950) .  
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In cazul zidariei confinate si/sau armate in rosturi, pentru calculul capacitatii de rezistenta 

se folosesc valorile medii ale rezistentelor betonului si otelului, determinate conform STAS 

10107/09-90.  

Forta taietoare asociata cedarii prin compresiune excentrica a unui perete de zidarie 

nearmata solicitat de forta axiala de proiectare Nd se calculeaza cu relatia: 

Vf1=Nd/(cp*λp)*(1-1.15*νd)  

unde λp=Hp/lw factorul de forma al peretelui  

Hp= inaltimea peretelui 

lw= lungimea peretelui 

cp= coeficient care depinde de conditiile de fixare la extremitatile peretelui: 

cp=2.0 pentru perete consola (montant) 

cp=1.0 pentru perete dublu incastrat la extremitati (spalet) 

 σ0=Nd/(t*tw) efortul unitar mediu de compresiune corespunzator 

fortei axiale de proiectare 

unde t este grosimea peretelui 

νd=σ0/fd unde fd  este rezistenta de proiectare la compresiune  

Capacitatea de rezistenta la forta taietoare a peretelui de zidarie 

nearmata 

este data de relatia: Vf2=min(Vf21,Vf22)  

unde cele 2 valori se calculeaza dupa cum urmeaza: 

-Valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere prin lunecare in rostul orizontal: 

Vf21=fvd*D't  

D'= lungimea zonei comprimate a 

peretelui  
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t= grosimea peretelui 

Valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere prin fisurare 

diagonala (in scara): Vf22=t*lw*ftd/b*√(1+σ0/ftd)  

unde b= coeficient cu valori 1.0≤b=λp≤1.5 

Verificări generale structură 
 

Verificare modală 

TABLE:  Participare modala           

Case Mode Period UX UY SumUX 
SumU

Y RZ 
SumR

Z 
    sec             

Modal 1 0.239 2.98E-05 0.9741 
2.98E-

05 0.9741 0.0001 0.0001 

Modal 2 0.185 0.9851 
2.36E-

05 0.9851 0.9741 0.0001 0.0002 
Modal 3 0.16 0.0001 0.0005 0.9852 0.9746 0.9869 0.9871 

Modal 4 0.15 0.0121 
1.76E-

05 0.9974 0.9746 
2.88E-

05 0.9871 
Modal 5 0.106 4.95E-06 0.0246 0.9974 0.9992 0.0061 0.9932 

Modal 6 0.087 0.0002 0 0.9976 0.9992 
4.35E-

06 0.9932 
Modal 7 0.072 0 0.0005 0.9976 0.9997 0.005 0.9982 
Modal 8 0.063 0 0 0.9976 0.9997 0.0014 0.9996 
Modal 9 0.059 0.0008 0 0.9984 0.9997 0 0.9996 

Modal 10 0.053 0.0005 0 0.9989 0.9997 
4.42E-

06 0.9996 

Modal 11 0.053 3.33E-05 
4.81E-

05 0.999 0.9998 0.0001 0.9997 

Modal 12 0.049 0.0005 
1.37E-

06 0.9995 0.9998 
3.41E-

06 0.9997 
 

Verificare drift 
Deplasări absolute ale structurii şi deplasări relative de nivel. Verificarea la deplasări relative 

de nivel 

Se fac două verificări: 

1 – stări limită de serviciu (SLS); 

2 – stări limită ultime (SLU). 
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Starea limită de serviciu – SLS 

 
unde: 

- deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismica asociata SLS; 

ν - factor de reducere care ține seama de perioada de revenire mai scurtă a acțiunii seismice. 

Valoarea factorului ν este 0.5.  

q – factorul de ductilitate al structurii; 

– deplasarea relativa a aceluiași nivel, determinată prin calcul static elastic sub încărcări 

seismice de proiectare; 

– valoarea admisibila a deplasării relative de nivel; 

Valori admisibile ale deplasării relative de nivel 

Tipul de componente 
nestructurale 

Componente 
nestructurale din 
materiale fragile, 
atașate structurii 

Componente 
nestructurale din 

materiale cu 
capacitate mare de 
deformare, atașate 

structurii 

Componente 
nestructurale care, 

prin natura 
prinderilor, nu 

interacționează cu 
structura sau fără 

componente 
nestructurale 

Valoarea admisă a 
deplasării de nivel 

0.005 h 0.0075 h 0.01 h 

h - înălțimea de nivel 

 
Starea limită ultimă - SLU 

 
unde: 

- deplasarea relativă de nivel sub acţiunea seismica asociata SLU; 

q – factorul de comportare specific tipului de structură; 

- deplasarea relativa a aceluiaşi nivel, determinată prin calcul static elastic sub 

încărcări seismice de proiectare; 

c – coeficient de amplificare al deplasărilor, care ţine seama că pentru T<Tc deplasările 

seismice calculate in domeniul inelastic sunt mai mari decât cele corespunzătoare 

răspunsului seismic elastic. Valorile c se aleg conform relaţiei:  
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- valoare admisibila a deplasării relative de nivel, se recomandă folosirea valorii de 

0.025h (unde h este înălțimea de nivel) 

 

drifturi 

Nr.Crt
. 

  SLS  SLU  MAXI
M 

0 Story Load 
Case/Combo 

Directio
n 

Drift Drift Verificar
e 

Drift Verificar
e 

SLS SLU 

5 PARTE
R 

SXPP X 0.0004 0.0004 OK 0.0007 OK  

 

0.0003 

 

 

0.0007 6 PARTE
R 

SXPN X 0.0004 0.0004 OK 0.0007 OK 

7 PARTE
R 

SXNP X 0.0005 0.0004 OK 0.0007 OK 

8 PARTE
R 

SXNN X 0.0005 0.0004 OK 0.0007 OK 

           

5 PARTE
R 

SYPP Y 0.0008 0.0006 OK 0.0010 OK  

 

0.0005 

 

 

0.0010 6 PARTE
R 

SYNP Y 0.0008 0.0006 OK 0.0010 OK 

7 PARTE
R 

SYNN Y 0.0008 0.0006 OK 0.0010 OK 

8 PARTE
R 

SYPN Y 0.0008 0.0006 OK 0.0010 OK 

           

     
Verificar

e 

SLS SLU  

     X Y X Y  

 qx= 1.5 cx= 1.00 maxim 0.000
4 

0.0006 0.000
8 

0.001
2 

 

 qy= 1.5 cy= 1.00 admisibi
l 

0.005
0 

0.0050 0.025
0 

0.025
0 

 

 v= 0.5 Tx= 0.185  OK OK OK OK  

 Tc= 1.6 Ty= 0.239 R3 Drift 
= 

12.74
7 

8.210 31.86
7 

20.52
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de rezistenta a peretilor structurali - directia x: 
     

Elem lw tw Hp 
Ned 

(Nd) 
Qed Med cp Azid 

λp= 

Hp/lw 

σ0= 

Nd/Azid 

νd= 

σ0/fd 
fvk fvd 

 [m] [m] [m] [kN] [kN] [kNm]  [mp]  Mpa Mpa Mpa Mpa 

PX1 1.575 0.75 3.20 233.45 43.369 41.069 1 1.18 4.7 0.20 0.14 0.28 0.08 

PX2 1.5375 0.75 3.20 229.74 36.777 44.805 1 1.15 4.8 0.20 0.14 0.28 0.08 

PX3 3.0375 0.75 3.20 303.87 122.01 165.2 1 2.28 2.4 0.13 0.09 0.25 0.07 

PX4 5.85 0.75 3.20 1054 275.73 202.43 1 4.39 1.3 0.24 0.17 0.30 0.08 
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PX5 1.7625 0.75 3.20 322.32 83.754 36.696 1 1.32 4.2 0.24 0.17 0.30 0.08 

PX6 1.8 0.75 3.20 416.63 93.423 67.105 1 1.35 4.1 0.31 0.22 0.32 0.09 

PX7 1.6125 0.28 3.20 41.84 3.924 3.8547 1 0.45 2.0 0.09 0.07 0.24 0.06 

PX8 1.65 0.28 3.20 72.875 1.6982 4.7338 1 0.46 1.9 0.16 0.11 0.26 0.07 

PX9 2.0625 0.28 3.20 59.666 5.5158 6.5188 1 0.58 1.6 0.10 0.07 0.24 0.07 

PX10 1.3875 0.28 3.20 64.96 2.1101 3.3663 1 0.39 2.3 0.17 0.12 0.27 0.07 

PX11 2.025 0.75 3.20 179.09 55.843 64.748 1 1.52 3.6 0.12 0.08 0.25 0.07 

PX12 5.9625 0.75 3.20 1009.7 272.36 207.66 1 4.47 1.2 0.23 0.16 0.29 0.08 

PX13 1.425 0.75 3.20 259.46 65.272 28.546 1 1.07 5.2 0.24 0.17 0.30 0.08 

PX14 1.725 0.75 3.20 376.28 79.453 63.935 1 1.29 4.3 0.29 0.20 0.32 0.09 

PX15 1.5216 0.75 3.20 217.67 41.623 38.426 1 1.14 4.8 0.19 0.13 0.28 0.07 

PX16 1.4625 0.75 3.20 219.48 34.595 38.212 1 1.10 5.0 0.20 0.14 0.28 0.08 

PX17 4.4267 0.75 3.20 1674.7 713.23 378.44 1 3.32 1.7 0.50 0.35 0.40 0.11 

PX18 5.246 0.75 3.20 1408.4 509.9 616.12 1 3.93 1.4 0.36 0.25 0.34 0.09 

PX19 4.4598 0.75 3.20 1661.4 695.76 373.43 1 3.34 1.6 0.50 0.35 0.40 0.11 

PX20 4.8837 0.75 3.20 1287.8 462.05 456.17 1 3.66 1.5 0.35 0.25 0.34 0.09 

PX21 5.0402 0.75 3.20 1998.6 415.86 654.84 1 3.78 1.5 0.53 0.37 0.41 0.11 

PX22 5.0402 0.75 3.20 1994 417.53 642.62 1 3.78 1.5 0.53 0.37 0.41 0.11 

 

Elem Vf1 D' 
Vf21= 

fvd*D'*tw 
b Vf22 

Vf2= 

min(Vf21,Vf22) 
Tip rupere Vf R3i 

V consolidat= 

min(lw,Hp)*Qc1m 

 [kN] [m] [kN]  kN kN  kN  kN 

PX1 42.03 1.26 71.03 1.50 94.76 71.03 Ductila 42.03 0.97 324.64 

PX2 40.31 1.23 69.50 1.50 92.79 69.50 Ductila 40.31 1.10 316.91 

PX3 112.03 2.43 124.37 1.50 158.01 124.37 Ductila 112.03 0.92 626.09 

PX4 675.94 4.68 279.94 1.26 453.99 279.94 Fragila 279.94 1.02 1,205.79 

PX5 62.05 1.41 84.75 1.50 115.26 84.75 Ductila 62.05 0.74 363.28 

PX6 76.57 1.44 94.09 1.50 129.77 94.09 Ductila 76.57 0.82 371.01 

PX7 19.50 1.29 23.07 1.50 27.76 23.07 Ductila 19.50 4.97 332.37 

PX8 32.78 1.32 26.19 1.50 34.03 26.19 Fragila 26.19 15.42 340.10 

PX9 35.24 1.65 30.03 1.50 36.75 30.03 Fragila 30.03 5.44 425.12 

PX10 24.36 1.11 22.34 1.50 29.24 22.34 Fragila 22.34 10.59 285.99 

PX11 44.64 1.62 80.89 1.50 100.96 80.89 Ductila 44.64 0.80 417.39 

PX12 669.53 4.77 279.76 1.23 460.01 279.76 Fragila 279.76 1.03 1,228.98 

PX13 40.43 1.14 68.42 1.50 93.02 68.42 Ductila 40.43 0.62 293.72 

PX14 67.54 1.38 88.19 1.50 121.30 88.19 Ductila 67.54 0.85 355.55 

PX15 38.11 1.22 67.94 1.50 90.29 67.94 Ductila 38.11 0.92 313.63 

PX16 36.61 1.17 66.19 1.50 88.41 66.19 Ductila 36.61 1.06 301.45 

PX17 597.20 3.54 287.44 1.50 395.50 287.44 Fragila 287.44 0.40 912.42 

PX18 714.24 4.20 290.96 1.40 431.38 290.96 Fragila 290.96 0.57 1,081.29 

PX19 603.18 3.57 287.36 1.50 395.71 287.36 Fragila 287.36 0.41 919.25 

PX20 612.41 3.91 268.86 1.50 372.23 268.86 Fragila 268.86 0.58 1,006.62 

PX21 784.55 4.03 335.18 1.46 473.10 335.18 Fragila 335.18 0.81 1,038.87 

PX22 784.09 4.03 334.79 1.46 472.61 334.79 Fragila 334.79 0.80 1,038.87 

         R3 X=0.68 R3cons X=3.73 
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Capacitatea de rezistenta a peretilor structurali - directia Y: 
 

     

 

Elem 
 

lw 
 

tw 
 

Hp 
Ned 

(Nd) 

 
Qed 

 
Med 

 
cp 

 
Azid 

 
λp= Hp/lw 

σ0= 

Nd/Azid 

νd= 

σ0/fd 

 
fvk 

 
fvd 

 [m] [m] [m] [kN] [kN] [kNm]  [mp]  Mpa Mpa Mpa Mpa 

PY1 0.495 0.28 3.20 8.1247 0.2047 0.1563 1 0.14 6.5 0.06 0.04 0.22 0.06 

PY2 0.66 0.28 3.20 21.077 0.4315 0.1465 1 0.18 4.8 0.11 0.08 0.25 0.07 

PY3 0.55 0.28 3.20 10.933 0.0607 0.0925 1 0.15 5.8 0.07 0.05 0.23 0.06 

PY4 0.66 0.28 3.20 15.443 4.3579 -2.359 1 0.18 4.8 0.08 0.06 0.23 0.06 

PY5 7.425 0.75 3.20 846.23 564.88 1324.5 1 5.57 1.0 0.15 0.11 0.26 0.07 

PY6 6.93 0.75 3.20 1774.8 633.24 1668.1 1 5.20 1.1 0.34 0.24 0.34 0.09 

PY7 1.65 0.75 3.20 479.26 12.27 35.514 1 1.24 4.5 0.39 0.27 0.35 0.10 

PY8 2.09 0.75 3.20 540.08 154.59 339.01 1 1.57 3.5 0.34 0.24 0.34 0.09 

PY9 1.705 0.75 3.20 390.21 123.3 266.33 1 1.28 4.3 0.31 0.21 0.32 0.09 

PY10 1.43 0.75 3.20 67.416 29.25 25.581 1 1.07 5.1 0.06 0.04 0.23 0.06 

PY11 3.19 0.28 3.20 305.46 25.549 49.839 1 0.89 2.3 0.34 0.24 0.34 0.09 

PY12 3.025 0.28 3.20 274.61 97.167 160.93 1 0.85 2.4 0.32 0.23 0.33 0.09 

PY13 2.97 0.28 3.20 237.45 115.09 183.91 1 0.83 2.5 0.29 0.20 0.31 0.08 

PY14 3.19 0.28 3.20 23.921 39.513 49.884 1 0.89 2.3 0.03 0.02 0.21 0.06 

PY15 3.245 0.75 3.20 315.38 95.326 106.85 1 2.43 2.3 0.13 0.09 0.25 0.07 

PY16 3.355 0.75 3.20 449.81 115.25 142.38 1 2.52 2.2 0.18 0.13 0.27 0.07 

 

 

 

Capacitatea de rezistenta a peretilor structurali - directia Y - Parter    

 
Elem 

 
Vf1 

 
D' 

Vf21= 

fvd*D'*tw 

 
b 

 
Vf22 

Vf2= 

min(Vf21, 

Vf22) 

 
Tip rupere 

 
Vf 

 
R3i 

V consolidat= 

min(lw,Hp)*Qc1m 

 [kN] [m] [kN]  kN kN  kN  kN 

PY1 1.20 0.40 6.67 1.50 7.49 6.67 Ductila 1.20 5.85 102.03 

PY2 3.95 0.53 9.78 1.50 12.15 9.78 Ductila 3.95 9.15 136.04 

PY3 1.77 0.44 7.58 1.50 8.76 7.58 Ductila 1.77 29.18 113.37 

PY4 2.97 0.53 9.30 1.50 11.01 9.30 Ductila 2.97 0.68 136.04 

PY5 749.82 5.94 312.94 1.00 606.97 312.94 Fragila 312.94 0.55 1,514.97 

PY6 1,211.31 5.54 376.98 1.06 737.69 376.98 Fragila 376.98 0.60 1,428.40 

PY7 73.89 1.32 94.64 1.50 131.14 94.64 Ductila 73.89 6.02 340.10 

PY8 110.79 1.67 114.11 1.50 157.92 114.11 Ductila 110.79 0.72 430.79 

PY9 68.18 1.36 88.75 1.50 122.34 88.75 Ductila 68.18 0.55 351.43 

PY10 12.45 1.14 52.03 1.50 59.01 52.03 Ductila 12.45 0.43 294.75 

PY11 95.91 2.55 64.82 1.50 89.70 64.82 Fragila 64.82 2.54 657.52 

PY12 83.39 2.42 60.17 1.50 83.14 60.17 Fragila 60.17 0.62 623.51 

PY13 73.79 2.38 56.31 1.50 77.38 56.31 Fragila 56.31 0.49 612.17 

PY14 10.16 2.55 40.56 1.50 41.08 40.56 Ductila 10.16 0.26 657.52 

PY15 124.65 2.60 132.07 1.50 167.11 132.07 Ductila 124.65 1.31 668.85 

PY16 175.64 2.68 147.22 1.50 194.22 147.22 Fragila 147.22 1.28 691.53 

         R3 Y=0.71 R3cons Y=5.07 

 

Pentru încadrarea în clase de risc seismic indicatorul R3 se consideră R3=68% 

pentru situația existentă, corp gradinita. 
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1. Generalitati 

Clădirea existenta, corp A gradinita, are regimul de înălțime  

Sp+Parter+Epartial   și are structura de rezistență din zidărie de cărămidă, fără 

elemente de confinare. In anul 2013 a fost refacuta sarpanta cu modificarea formei 

din patru in doua ape, rezultand o mansardare a zonelor cu parter. 

Înălțimea maxima a clădirii este de 8.50m , iar dimensiunile in plan sunt 

61,08x21.64m. 

In plan, clădirea are forma neregulata, specifică unitatilor de invatamant si are o 

suprafata desfasurata de circa 1630,0 mp. La ambele nivele ale cladirii sunt 

amenajate clase de studiu, cancelarie si spatii pentru personalul administrativ din 

gradinita. 

Finisajele sunt obisnuite si anume: tencuieli interioare driscuite fin si zugraveli in 

culori de apa, pardoseli calde din parchet in clase si  reci pe culoare.   

Compartimentarile interioare sunt realizate din peretii structurali ai cladirii si sunt 

specifice unitatilor de invatamant. 

Tamplaria ferestrelor  este din PVC,iar a usilor interioare si exterioare tot din PVC. 

Cladirea este racordata la retelele edilitare si are centrala termica proprie pe gaz, 

amplasata in subsolul partial. Dealtfel, subsolul partial are destinatia de camera 

tehnica centrala pe gaz. 

Acoperisul cladirii este de tip sarpanta pe scaune cu invelitoare din tabla ondulata de 

tip Lindab.  

Sistemul constructiv al cladirii este urmatorul: 
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� Infrastructura este realizata din fundatii continui de beton simplu dezvoltate  

sub peretii structurali. Astfel, conform dezvelirii la fundatie D1, 

corespunzatoare corpului mai vechi, adancimea de fundare este -1.00m fata 

de CT, iar conform dezvelirii D2, corespunzatoare corpului mai nou, 

adancimea de fundare este -1.40m fata de CT.Terenul se incadreaza in 

categoria terenurilor de fundare cu risc mediu, natura fiind de argila galbuie 

plastic vartoasa. In conformitate cu STAS 3300/2 – 85 Anexa B, ținând cont 

de valorile principalilor parametri geotehnici ai terenului de fundare investigat, 

valoarea de baza a presiunii convenționale de calcul pentru o adâncime de 

fundare Df=-2.00m si o lățime B=1.00m este Pconv=220.0 kPa 

� Panza freatica nu a fost intalnita pana la adancimea de 6m. 

� Pentru tronsonul mai vechi ,delimitat de axele 1-10, A``-F, suprastructura este 

realizata din zidărie de cărămidă, având grosimea pereților de 42 cm pentru 

închiderile exterioare si 28 si 42 cm pentru peretele interior de 

compartimentare. Caramida are o rezistenta la compresiune estimata in jurul 

valorii fb =8.5 N/mm2, iar mortarul care are in componenta var si ciment este 

apreciat avand marca M10. Buiandrugii de la usi si ferestre sunt din caramida 

montata pe cant si nu prezinta fisuri.La intersectiile peretilor nu sunt prevazuti 

samburi pentru confinare, nu sunt prevazute centuri de beton armat la partea 

superioara a peretilor. Planseul este pe structura de lemn, fara rigiditate 

semnificativa in plan orizontal.Fortele seismice laterale sunt preluate exclusiv 

de pereti, iar planseul nu are rol de saiba rigida.Planseul de lemn este alcatuit 

din grinzi de lemn dispuse pe directia scurta, de sectiuni 12x15cm, deasupra 

lor fiind montata podina de lemn. In unele locuri planseul de lemn prezinta 

sageata excesiva, probabil din cauza vechimii elementelor de structura.Tot in 
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zona podului au fost observate cosuri de fum dezafecate realizate din zidarie 

de caramida si nelegate la partea superioara de centuri de beton armat.  

Pentru tronsonul mai nou (anii 1950) suprastructura este realizata din zidărie de 

cărămidă, având grosimea pereților de 37.5 cm pentru închiderile exterioare si 25 si 

37.5 cm pentru peretele interior de compartimentare. Caramida are o rezistenta la 

compresiune estimata in jurul valorii fb =8.5 N/mm2, iar mortarul care are in 

componenta var si ciment este apreciat avand marca M10 .Buiandrugii de la usi si 

ferestre sunt din caramida montata pe cant si nu prezinta fisuri.La intersectiile 

peretilor nu sunt prevazuti samburi pentru confinare, nu sunt prevazute centuri de 

beton armat la partea superioara a peretilor. Planseul este de beton armat, cu rol de 

saiba rigida in plan orizontal.Grosimea planseului este de 10-11 cm.Se poate spune 

ca sistemul structural al cladirii este de ziduri portante de caramida dispuse in sistem 

celular. Scarile sunt din beton armat monolit. 

� Sarpanta executata recent este din lemn de rasinoase, dar cu sectiuni 

dimensionate insuficient si contravantuite necorespunzator. 

Astfel ,popii au sectiunea 9x9cm sau 10x10cm, descarca pe talpi neancorate 

corespunzator si amplasate haotic.Capriorii au sectiuni 8x12 cm amplasati la 

distanta de 70cm. 

Starea tehnica a cladirii este per ansamblu buna având în vedere răspunsul la 

cutremurele puternice (4 martie 1977 M=7.2) și medii (30 august 1986 M=7.0, 31 

mai 1990 M=6.2, 27 octombrie 2004 M=6.0), structura nu prezinta degradări 

importante.  

Cladirea este amplasata in zona de seismicitate caracterizata prin ag=0.30g si 

Tc=1.6s. 
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În conformitate cu " Normativul pentru proiectarea antiseismică a 

construcţiilor de locuinţe, social - culturale, agrozootehnice şi industriale"- 

P100-1 / 2013 clasa de importanţă a  acestei construcţii este II. 

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/97 şi în "Regulamentul privind stabilirea 

categoriei de importanţă a construcţiilor ", aprobat cu Ordinul MLPAT 

nr.31 /N/02.10.95,construcţia se încadrează în categoria de importanţă C ( normală ) 

şi modelul de asigurare 3. 

Conform  codului de proiectare CR1-1-1-4-2012  de  calcul  la  vânt, valoarea 

caracteristica a presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min.,avand 50 de ani 

interval mediu de recurenta este de 0.5Kpa. 

Conform  codului de proiectare CR-1-1-3-2012 de evaluare a actiunii zapezii 

asupra constructiilor  valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este 

So,k=2.0 KN/mp. 

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor este o actiune 

sistematica de conservare, examinare, investigare a modului in care raspund sau 

reactioneaza constructiile in decursul utilizarii lor, sub influenta agentilor de mediu, a 

conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul. 

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este instituita de: 

- HG 273/1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora – Norme de intocmire a cartii tehnice 

- HG 766/1997 – Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventii 

si postutilizarea constructiilor. 

In baza acestor acte normative, pentru investitie este obligatorie efectuarea urmaririi 

curente pe toata durata de viata a constructiei. 

Aceasta obligatie revine proprietarului conform prevederilor Legii nr.10/1995, art.25 

aliniatul „c” si al „ Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, 
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interventii in timp si postutilizarea constructiilor” art.15 si a normativului P130/1998 

art.25. 

In cazul prezentului amplasament prevederile legii 10/1995, HG 273/1994, HG 

766/1997 si normativului P130/1998 se coroboreaza cu prevederile din legea 

230/2007 actualizata si republicata art.29. 

Urmarirea curenta se va efectua programat, periodic, la toate tipurile de 

constructii de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate, pe 

toata durata de existenta a constructiei. In cazuri deosebite privind siguranta si 

durabilitate constructiei (deteriorari semnificative, evenimente exceptionale, 

schimbarea domeniului de functionare/utilizare, etc.) se va efectua inspectarea 

extinsa a constructiei. 

Urmarirea speciala a comportarii constructiilor, nu se aplica, in mod curent, 

asupra lucrarilor de reabilitare utilitar-functionala si a cladirilor asupra carora s-au 

efectuat astfel de lucrari. 

Urmarirea comportarii in timp implica obligatii si raspunderi ale 

proiectantilor, executantilor, utilizatorilor si administratorilor, responsabililor cu 

urmarirea comportarii constructiilor, executantilor urmaririi constructiilor, precum 

si atributii ale Inspectoratului de Stat in Constructii. 

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata 

perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate 

sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si 

masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile 

constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic. 

2. Cadru legislativ, prevederi legale 

Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate  cu prevederile 

urmatoarelor normative: 
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1. Legea 10/1995, Legea privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare; 
2. H.G. 273/1994, Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora; 
3. H.G. 766/1997, Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a 
constructiilor; 
4. H.G. 766/1997, Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, 
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; 
5. H.G. 925/1995, Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 
6. H.G. 266/1994, Aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a 
mijloacelor fixe; 
7. H.G. 272/1994, Regulament privind controlul de stat al calitatii constructiilor; 
8. H.G. 273/1994, Norme de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei; Anexa 6. 
9. Hotararea nr.675/2002 privind modificarea si completarea HG nr.766/1997 
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. Publicat in 
Monitorul Oficial, partea I, nr.501/11.07.2002 
10. Ordin MLPAT nr. 31N din 02.10.1995 – Instructiuni privind autorizarea 
responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a 
constructiilor; 
11. Ordin MLPAT nr. 31N din 02.10.1995 – Procedura privind emiterea acordului 
I.S.C.L.P.U.A.T., pentru interventii in timp asupra constructiilor; 
12. C 56-85, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 
13. NE 012-99, Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat 
si beton precombinat; 
14. C58-96, Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor 
combustibile din lemn; 
15. C133-82, Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii 
metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate; 
16. P100-92, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, 
social-culturale, agrozootehnice si industriale; 
17. C17-91, Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu 
tensiuni pana la 1000V; 
18. C35-82, Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor; 
19. P118-83, Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind 
protectia la actiunea focului; 
20. PE1 16-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii 
electrice; 
21. I9/1-96, Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare; 
22. P130-97, Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor; 
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23. PC 1/3-96, Ghid privind urmarirea in exploatare a constructiilor situate in 
medii agresive; 
24. I 46-93, Instructiuni tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea 
retelelor si instalatiilor de televiziune prin cablu; 
25. STAS 10100/0-75, Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor; 
26. STAS 10101/0-75, Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor; 
27. STAS 10101/0A-77, Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor 
pentru constructii civile si industriale; 
28. STAS 10103-76, Constructii din otel. Principii fundamentale de calcul; 
29. STAS 767/0-88, Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din 
otel. Conditii generale de calitate; 
30. STAS 767/2-78, Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si 
imbinari cu suruburi. 
32. STAS 10128-86, Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane, 
Clasificarea mediilor agresive. 
 
Urmarirea comportarii in exploatare este constituita de: 
 
-JURNALUL EVENIMENTELOR, care va cuprinde rezultatul verificarilor 

efectuate in cadrul urmaririi curente si alte activitatii. 

- FISELE DE OBSERVARE contin date referitoare la elementele asupra 

carora se efectueaza urmarirea, locul sau zona, modul de masurare si 

valorile masuratorilor. 

-RAPOARTELE PERIODICE sunt forma de raporate si de informare a 

executiei urmaririi. 

Ghidul urmaririi comportarii in exploatare impreuna cu anexele pe care le 

contine are aplicabilitate asupra tuturor constructiilor si instalatiilor 

detinute de proprietar. 

Conform legii sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de 

existenta a constructiilor urmatoarele cerinte esentiale: 

a. Rezistenta si stabilitate; 

b. Siguranta in exploatare; 
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c. Siguranta la foc; 

d. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; 

e. Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; 

f. Protectie impotriva zgomotului; 

 

Obligatiile prevazute mai sus revin urmatorilor factori: investitori, 

cercetatori, proiectanti, verificatori de proiecte, fabricanti si furnizori de produse 

pentru constructii, execuranti, proprietari, utilizatori, responsabili tehnici cu 

executia, experti tehnici, autoritari publice si asociatii profesionale de profil 

(consultanti). 

3. Identificarea cerintelor 

Cerinta A. Rezistenta si stabilitate 

Cerinta ’’Rezistenta si stabilitate’’ presupune ca actiunile susceptibile de a se 

exercita asupra constructiei in timpul exploatarii sa nu aiba ca efect producerea 

vreunuia din urmatoarele evenimente: 

-prabusirea totala sau partiala a cladirii; 

- deformatii de marime inadmisibila ; 

- avarierea unei parti a cladirii, instalatiilor, etc. ca urmare a deformatiei mari 

a elementelor portante. 

Cerinta B. Siguranta in exploatare 

Proiectantul raspunde de aplicarea prevederilor reglementarilor tehnice 

privind eliminarea cauzelor care pot duce la accidentarea utilizatorilor prin: lovire, 

cadere, punerea accidentala sub tensiune, ardere, etc. Urmarirea curenta, sub 

aspectul Cerintei B, conduce la exploatarea normala, inclusiv a unor lucrari de 

intretinere sau curatenie. 

Cerinte de siguranta in exploatare (exemple): 
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- organizarea spatiilor; 

- protectie contra agresiunilor; 

-starea de defectuozitate sau degradare. 

 

 

Cerinta C. Siguranta la foc 

Din conditiile de proiectare, constructia trebuie proiectata sa asigure in caz 

de incendiu urmatoarele deziderate : 

- stabilitatea elementelor portante ale cladirilor pe o perioada determinata; 

- evitarea pierderilor de vieti omenesti; 

- limitarea izbucnirii si propagarii focului in interiorul cladirii si evacuarea 

fumului si a gazelor fierbinti prin compartimente de incendiu separate 

printr-un zid cu rezistenta la foc de ore si goluri protejate cu usi rezistente la 

foc; 

- pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti s-au prevazut ferestre cu 

trape; 

-protectia ocupantilor cladirii; 

-protectia echipelor de interventii. 

Cerinta D. Igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului 

Aceasta cerinta se refera la asigurarea calitatii aerului, apei, solului, la 

evacuarea apelor uzate si a deseurilor. Este satisfacuta in general prin proiectare, 

urmarindu-se ca prin solutia adoptata constructia sa nu constituie o amenintare 

pentru sanatatea si igiena ocupantilor, vecinatatilor si igiena mediului. 

Cerinta E. Protectia termica, hidrofuga si economia de energie 

Prin aceasta cerinta se urmareste satisfacerea unor deziderate care conduc la 

exploatarea investitiei in conditii de normalitate. 
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Cerinte de protectie termica, hidrofuga si economia de energie (exemple): 

-limitarea pierderilor de caldura; 

-eliminarea/limitarea pericolului de infiltrare, condens, umiditate in 

elementele de constructii. 

 

Cerinta F. Protectia la zgomot 

In cadrul acestei cerinte se examineaza modul in care sunt respectate limitele 

efectelor zgomotului provenit din exteriorul constructiei sau din interior, datorita 

activitatii ce se desfasoara, precum si functionarii instalatiilor si echipamentelor 

asupra utilizatorilor. 

Un exemplu al cerintei de protectie la zgomot este acela ca zgomotul produs 

sa nu constituie surse de disconfort pentru vecinatati. 

4. Analiza cerintelor in conformitate cu fenomenele urmarite 

Cerinta A : Rezistenta si stabilitate 

Fenomenele susceptibile ca prin manifestarea lor sa creeze premisele 

producerii vreunuia din urmatoarele evenimente: prabusirea totala sau partiala a 

cladirilor, deformatii de marime inadmisibila sau avarierea unei parti a cladirilor 

sunt enumerate mai jos. 

1. In cazul fundatiilor – fenomenele care s-ar putea produce sunt: fisurare, 

macinare, fisurare evolutiva, segregare, tasari neuniforme, inclinari, 

sparturi, armaturi aparente, armaturi corodate, existenta cailor de conducere 

a apei la talpa fundatiei, stagnarea apei in gropi adiacente fundatiei, 

infiltratii. 

2. In cazul terasamentelor zonei adiacente fundatiilor, fenomenele care s-ar 

putea produce sunt: surpari, alunecari de teren, lucrari de sapaturi 

neumplute, gropi de stagnare a apei, fenomene evolutive - eroziuni, 
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alunecari de teren, excavatii accidentale. 

3. In cazul elementelor structurale - fenomenele care s-ar putea produce sunt: 

schimbari in forma obiectelor prin deformatii vizibile verticale, orizontale, 

rotiri, flambari, etc.; indoirea barelor sau a altor elemente constructive; 

aparitia unor defecte ale imbinarilor cum ar fi forfecarea sau smulgerea 

niturilor si suruburilor; fisurarea sudurilor; lipsa organelor de ansamblare; 

deteriorari mecanice ale organelor de asamblare. 

Cerinta B: Siguranta in exploatare 

Fenomenele susceptibile ca prin manifestarea lor sa creeze disfunctiuni in 

ceea ce priveste organizarea spatiilor, protectia contra agresiunilor sau starea de 

functionare sunt enumerate mai jos : 

In cazul protectiei anticorozive - fenomenele care s-ar putea produce sunt: 

-schimbarea culorii, pierderea luciului, basicarea, fisurarea, exfolierea; 

- despriderea stratului de protectie anticoroziva; 

- degradarea protectiei si aparitia produsilor de coroziune pe suprafata 

elementelor din metal. 

In cazul hidroizolatiilor - fenomenele care s-ar putea produce sunt: 

- fisuri, faiantari sau degradari ale stratului de protectie a hidroizolatiilor 

(sapa); 

-dezlipiri, crapaturi sau deteriorari ale hidroizolatiei 

Cerinta C: Siguranta la foc 

In cadrul acestei cerinte, fenomenele studiate sunt: 

- evitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri materiale; 

- stabilirea elementelor portante ale cladirii pe o perioada determinata; 

-imitarea extinderii incendiului la cladirile vecine; 

- protectia ocupantilor cladirii tinand seama de varsta, starea de sanatate si 
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posibilitatea evacuarii in conditii de siguranta; 

- posibilitatea de interventie pentru stingerea incendiului si reducerea 

efectelor acestuia asupra constructiilor si a vecinatatilor. 

Cerinta D: Igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului 

In cadrul acestei cerinte, fenomenele studiate sunt urmatoarele: 

-emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului. Prin specificul 

activitatii desfasurate, nu exista pericolul poluarii aerului cu gaze toxice sau 

cu particule decat in cazul unor incendii. 

- emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului. In regim normal de 

exploatare, nu se inregistreaza fenomene care sa afecteze calitatea aerului. 

- emisii de radiatii si protectia impotriva radiatiilor. Specificul activitatii 

desfasurate nu comporta pericolul radiatiilor. 

Cerinta E: Protectia termica, hidrofuga si economia de energie 

Din punct de vedere al acestei cerinte, fenomenele care ar putea afecta 

comportamentul constructiei in timp sunt cele referitoare la protectia hidrofuga. 

Aceste fenomene sunt : 

- fisurari, faiantari sau degradari ale stratului de protectie a hidroizolatiei; 

-dezlipiri, crapaturi sau alte vicii ascunse ale hidroizolatiei 

Cerinta F: Protectia la zgomot. Sursele si protectia impotriva zgomotului si 

vibratiilor. 

Protectia impotriva surselor de zgomot din interiorul cladirii precum si a 

echipamentelor si instalatiilor este asigurata in conformitate cu prevederile 

normelor in vigoare. 

5. Fenomenele urmarite prin observatii vizuale 

Starea fundatiilor – fenomene urmarite: 

- fisurare; 
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- macinare; 
- fisura evolutiva; 
- segregare; 
- tasari neuniforme; 
- inclinari; 
- sparturi; 
- armaturi aparente; 
- armaturi corodate; 
- infiltratii; 
-cai de conducere a apei in fundatii. 
 
 Starea protectiei anticorozive – fenomene urmarite: 
- schimbarea culorii; 
- pierderea luciului; 
- fisurarea stratului de protectie anticoroziva; 
- exfolierea stratului de protectie anticoroziva; 
- desprinderea stratului de protectie anticoroziva; 
- aparitia produsilor de coroziune pe suprafata elementelor din metal. 
 
 Starea integritatii si continuitatii hidroizolatiilor si termoizolatiilor– fenomene 
urmarite: 
- fisurari ale stratului de protectie a hidroizolatiilor; 
- faiantari ale stratului de protectie a hidroizolatiilor; 
- degradari ale stratului de protectie a hidroizolatiilor (sapa); 
- dezlipiri ale stratului de protectie a hidroizolatiilor; 
-crapaturi ale stratului de protectie a hidroizolatiilor; 
- dezlipiri ale stratului de protectie din bca (termoizolatie)(o data la 6 luni) 
Starea rigiditatii cablurilor ce contin energie electrica: 
- desprinderea de podurile de cabluri datorita ruperii elementelor; 
- desprinderea cablurilor din bratari in cazul pozarii aparente pe cladiri; 
- aparitia urmelor de lovituri pe mantalele de cabluri sau ale tuburilor de 
protectie; 
-prezenta cablurilor in zone neprotejate. 
Starea de continuitate a tuturor legaturilor la priza de pamant: 
- lipsa continuitatii legaturilor la priza de pamant; 
-lipsa coordonatelor de impamantare; deterioarea coordonatelor de 
impamantare; 
- desprinderea cablului de coborare din suportii de fixare. 
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 Starea de conectare la centura de impamantare a carcaselor metalice: 
- deprecierea sau lipsa surubului de impamantare; 
-lipsa cordonului de impamantare; 
-lipsa cordonului de legatura la prize de impamantare. 
 
Starea instalatiilor sanitare interioare si exterioare 
- aparitia unor zone umede pe pereti si plansee; 
- conducte de alimentare cu apa defecte; 
- distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseala; 
- distrugerea hidroizolatiei dintre perete si cazile de baie; 
- scurgeri de apa pe langa preaplin; 
- condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece la conducte neizolate; 
- condensarea umiditatii aerului pe tencuiala care acopera conducte neizolate 
sau izolate necorespunzator; 
- tasarea locala a terenului pe traseul retelelor sau in jurul caminelor; 
- existenta unui robinet deschis care debiteaza o cantitate mai mare decat 
poate prelua conducta de canalizare; 
- presiunea scazuta in retea; 
- blocarea partiala sau totala a unor armaturi; 
- neechilibrarea retelelor de distributie; 
controlul vizual al etanseitatii instalatiei. 
 
5.13. Starea instalatiilor de canalizare 
- tasari ale terenului sau pavajelor in jurul caminelor sau pe traseul 
conductelor; 
- depistarea unor anomalii in functionarea retelei de canalizare (refulari 
periodice, reducerea debitului evacuat); 
- urmarirea gradului de etanseitate prin aparitia de pete de umezeala sau 
baltiri; 
-existenta capacelor sau gratarelor de acoperire a gaurilor de camin; 
- peretii tuburilor au suferit fisuri, deformatii, eroziuni ; 
-controlul subsolurilor si canalelor tehnice pentru depistarea scurgerilor sau 
infiltratiilor ; 
- controlul depunerilor de gunoaie pe capacele de scurgere a apelor. 
 
 Starea instalatiilor de stingere a incendiilor 
- asigurarea in permanenta a rezervei de apa 
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- starea tehnica a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a statiei de 
pompare ; 
- starea pompelor de stingere a incendiilor. 
 

6. Urmarirea curenta - Fenomenele urmarite prin metode simple de 

masurare 

URMARIREA CURENTA: este o activitate de urmarire a comportarii 

constructiilor care consta in observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si 

parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini 

cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte. 

MASURAREA EVENIMENTELOR 

1. Controlul tasarii fundatiilor: 

- urmarirea abaterii relative in inaltime a supafetei superioare a placii de 

sprijin de pe blocul de fundatie; 

-urmarirea abaterii diferentei lungimilor distantelor dintr-o sectiune 

-urmarirea rotatiei relative in sectiunea superioara si intermediara. 

2. Controlul protectiei anticorozive: 

- schimbarea culorii stratului de protectie; 

- pierderea luciului; 

- exfolierea; 

- desprinderea; 

-aparitia produsilor de coroziune. 

3. Controlul conservarii drumurilor: 

- inundari; 

- baltiri; 

-surpari; 

4. Controlul integritatii hidroizolatiilor si termoizolatiilor: 
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-fisurari ale stratului de protectie; 

-desprinderi ale protectiei cu bca a elementelor structurale( o data la 6 luni) 

5. Controlul instalatiilor sanitare interioare si exterioare: 

- aparitia de zone umede pe pereti si plansee; 

- conducte de alimentare defecte; 

- scurgeri de apa pe langa preaplin; 

- neechilibrarea retelor de distributie; 

- controlul vizual al etanseinitatii instalatiei. 

6. Controlul instalatiilor de canalizare: 

- tasari ale terenului sau pavajelor in jurul caminelor sau pe traseul 

conductelor; 

- refulari, reducerea debitului de evacuare; 

- peretii tuburilor de canalizare au suferit fisuri, deformatii, eroziuni; 

- depunerea de gunoaie pe capacele de scurgere. 

7. Controlul intalatiilor electrice 

- Starea de continuitate a tuturor legaturilor la prize de pamant; 

- Starea de conectare la centura de impamantare a carcaselor metalice; 

-Starea de continuitate a protective impotriva trasnetului; 

- Starea rigiditatii cablurilor ce contin energie electrica; 

- Starea dulapurilor ce contin aparataj. 

Programul de masuri si observatii din cadrul urmaririi curente a 

constructiilor se va realiza in felul urmator: 

- sub forma controalelor periodice: conform perioadelor stabilite in 

prezentul ghid; 

- sub forma controlului operativ, dupa procedura unor evenimente 

deosebite; 
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- sub forma inspectarii de catre responsabilul cu coordonarea activitatii 

de urmarire; 

- atunci cand se sesiseaza orice neregula, degradare sau avarie de catre 

o alta persoana din cadrul companiei sau din partea proprietarilor, 

administratorilor, etc cu care compania a incheiat contracte de 

inchiriere etc. 

Activitatea de urmarire in cadrul controlului periodic se va realiza conform 

nomenclatorului de activitati, o data pe an (cu exceptia celor care sunt prevazute 

altfel in prezentul ghid). 

Nomenclator de activitati: 

1. Observatii vizuale: 

1.1 Stareea fundatiilor 

1.2 Starea protectiei anticorozive; 

1.3 Starea conservarii imprejurimilor; 

1.4 Starea conservarii drumurilor de acces; 

2. Starea integritatii si continuitatii hidroizolatiilor; 

3. Starea instalatiilor sanitare interioare; 

4. Starea instalatiilor de canalizare; 

5. Starea capacitatii de asigurare a dulapurilor ce contin aparataj si a 

capacitatii de etansare a dulapurilor ce contin aparataj; 

6. Starea de ansamblu a dulapurilor ce contin aparataj si a rigiditatii 

cablurilor ce contin energie electrica; 

7. Starea de continuitate a tuturor legaturilor la prize de pamant si 

conectarea la centura de impamantare a carcaselor metalice; 

8. Starea de continuitate a elementelor de protective impotriva trasnetului si 

verificarea starii de corodare instalatiilor de legare la pamant prin 
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dezgroparea pe o portiune de intrare insol a legaturii la prisa de pamant 

pe o adancime de 0.3 – 0.7 m ; 

9. Masurarea rezistentei dispersiei. 

7. Masurarea fenomenelor 

1. Controlul tasarii fundatiilor: 

- urmarirea abaterii relative in inaltime a suprafetei superioare a placii de 

sprijin de pe blocul de fundatie; 

- urmarirea abaterii diferentei lungimilor distantelor dintr-o sectiune; 

- urmarirea rotatiei relative in sectiunea superioara si intermediara 

2. Controlul verticalitatii: 

- urmarirea abaterii inclinarii axului in plan fata de axul teoretic; 

- urmarirea abaterii inclinarii tronsonului in sectiunea intermediara. 

3. Masuri simple. 

4. Raport – la efectuarea inspectiilor. 

8. Marimi caracteristice ale fenomenelor 

Dupa constatarea aparitiei unui fenomen defavorabil se analizeaza 

ponderea pe care acesta o are asupra starii respective. 

Intrucat aprecierea “necorespunzator”, nu poate defini ponderea pe care o 

reprezinta un anume fenomen, activitatea de urmarire curenta trebuie executata de 

persoane cu experienta in domeniul respectiv. Anumite fenomene defavorabile se 

pot afla in stari incipiente, din acest motiv persoana care efectueaza constatarile in 

teren trebuie sa aiba capacitatea de a aprecia: 

- viteza de producere a acelui fenomen; 

- cum poate acesta sa declanseze si alte fenomene defavorabile; 

De asemenea unele fenomene sunt potentiale, iar persoana care efectueaza 

urmarirea trebuie sa ia acele masuri, ce decurg din responsabilitatile cu care este 
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investit, astfel incat fenomenele respective sa nu se produca. 

Dupa constatarea fenomenului si determinarea starii asupra careia acesta 

are efect, se analizeaza care anume cerinta (“Rezistenta si stabilitate”, 

“Siguranta in exploatare” ) este afectata. 

Rubrica de “Observatii” din “Fisele de observare” va fi completata pe 

scurt, explicit, facandu-se referiri la cele de mai sus. 

9. Prelucrarea datelor si interpretarea fenomenelor 

Organizarea activitatii de urmarire in timp a constructiilor poate fi asigurata de 

catre beneficiar printr-un serviciu propriu sau printr-un contract cu o firma de 

consultanta. 

In conformitate cu repartizarea teritoriala comunicata de beneficiar si in 

ideea optimizarii activitatii de urmarire a comportarii constructiilor au rezultat 

urmatoarele: 

Pentru acest amplasament urmarirea comportarii in exploatare poate fi 

facuta de catre un singur responsabil care va fi numit prin decizie interna de catre 

conducerea Institutiei si va fi subordonat “Resposabilului cu cartea tehnica a 

constructiilor”. 

ATRIBUTIILE EXECUTANTILOR URMARIRII IN EXPLOATARE 

1. Cunoasterea in detaliu a instructiunilor si prevederilor prezentului Ghid. 

2. Efectuarea verificarilor inscrise in fisele de observare si transmiterea 

raportului responsabilului de zona. 

3. Controlul starii tehnice a constructiilor dupa evenimente deosebite 

(incendiu, cutremur, inundatie, ploaie torentiala, cadere masiva de zapada, 

alunecari de teren) in scopul punerii in evidenta a acelor elemente care 

prezinta pericol de mare risc pentru rezistenta si stabilitatea constructiei. 

4. In cazul depistarii unor avarii sau degradari vor atentiona personalul de 
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exploatare ca este interzisa ascunderea, acoperirea sau mascarea efectelor 

unor avarii aparute si vor raporta in conformitate cu procedura de 

transmitere a datelor pentru luarea de decizii. 

5. Intocmesc rapoarte lunare privind realizarea urmaririi curente si propun 

masuri pentru mentinerea gradului de functionalitate si siguranta. 

 

ATRIBUTIILE RESPONSABILILOR CU URMARIREA PE ZONE 

1. Participa la avizarea proiectului de urmarire speciala (unde este cazul). 

2. Sa cunoasca in detaliu prevederile Ghidului si instructiunile de urmarire 

curenta. 

3. Sa cunoasca caracteristicile generale ale constructiei, structura de rezistenta, 

conditiile de fundare, materialele folosite. 

4. Sa cunoasca obiectivele urmaririi curente si urmaririi speciale 

5. Sa cunoasca aparatura de masurare si control, metodele de masurare, 

detaliile de montaj pentru fiecare aparat si punct de masurare 

6. Sa cunoasca modul de inregistrare si arhivare a datelor. 

7. Sa cunoasca modul de masurare si prelucrare primara si compararea cu 

valorile de control. 

8. Primesc lunar fisele de observare si intocmesc raportul lunar. 

9. Completeaza si transmit “Jurnalul evenimentelor” responsabilului cu Cartea 

Tehnica a Constructiei. 

10. Primesc rapoartele lunare ale executantilor si intocmesc Raportul trimestrial 

privind realizarea urmaririi comportamentului constructiilor. 

11. Transmit rapoartele trimestriale responsabilului cu Cartea Tehnica a 

Constructiei. 

12. Organizeaza si coordoneaza activitatea executantilor urmaririi. 
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13. Instiinteaza compartimentul de asistenta tehnica in cazul unor fenomene 

care afecteaza cerintele A si B si iau act de informarile transmise de asistenta 

tehnica. 

Modul de inregistrare si pastrare a datelor 

Inregistrarea datelor privind urmarirea curenta va fi efectuata in “Jurnalul 

evenimentelor” si “Fisele de observare” precum si in format electronic pe serverul 

amplasat in camera de monitorizare. 

Persoana desemnata cu executia urmaririi va completa fisele de observare 

tinand cont de prevederile prezentului “Ghid”. Constatarile inscrise in activitatea 

de urmarire vor fi analizate cu coordonatorul activitatii, care isi insuseste 

raportarea si procedeaza conform atributiilor sale. 

Documentele amintite mai sus, intocmite, semnate si verificate, devin acte 

oficiale ale institutiei , care se arhiveaza la Cartea tehnica a Constructiei. 

Pastrarea, completarea si gestionarea fiselor de observare si a jurnalelor intra in 

atributiile responsabilului cu Cartea Tehnica care sunt obligati sa prezinte situatia 

arhivei si a oricarui alt document persoanelor mandatate precum si 

reprezentantilor institutiilor statului care solicita verificarea respectivelor 

documente. 

    10.TRANSMITEREA DATELOR PENTRU INTERPRETARE SI LUAREA DE 

MASURI 

 Modalitatea de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de 

decizii 

Amplasamentele sunt controlate de catre executantii urmaririi. 

Materializarea activitatii de urmarire a comportarii constructiilor este reprezentata de 

cele doua anexe aferente “Ghidul urmaririi comportarii constructiilor”. 

S-au identificat urmatoarele cazuri: 
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- In cadrul controlului periodic: 

1. Nu sunt afectate stari din cadrul cerintelor A si B 

2. Sunt afectate stari din cadrul cerintei A 

3. Sunt afectate stari din cadrul cerintei B 

- In cadrul controlului operativ: 

1. Nu sunt afectate stari din cadrul cerintelor A si B 

2. Sunt afectate stari din cadrul cerintei A 

3. Sunt afectate stari din cadrul cerintei B 

- In urma sesizarilor: 

1. Nu sunt afectate stari din cadrul cerintelor A si B 

2. Sunt afectate stari din cadrul cerintei A 

3. Sunt afectate stari din cadrul cerintei B 

In cazul in care nu sunt semnalate fenomene semnificative care sa afecteze 

starile elementelor componente ale constructiilor: 

- Executantul urmaririi transmite pe cale ierarhica, lunar, fisele de observare 

aferente constructiei, impreuna cu raportul lunar asupra activitatii; 

- Confirma in scris primirea borderoului cu documentatia transmisa; 

- Responsabilul cu Cartea Tehnica intocmeste si transmite trimestrial Anexa I, 

“Jurnalul evenimentelor” impreuna cu raportul trimestrial; 

-Responsabilul cu Cartea Tehnica confirma in scris primirea borderoului cu 

documentatia transmisa; 

In cazul in care sunt semnalate fenomene semnificative care afecteaza starile 

elementelor componente ale constructiiilor din punct de vedere al Cerintei A, 

“Rezistenta si stabilitate”: 

- Executantul urmaririi raporteaza pe cale ierarhica responsabilul cu Cartea 

Tehnica; a) telefonic, in termenul cel mai scurt si b) in scris in termen de 12 
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ore de la constatarea fenomenului, urmand a primi confirmarea de primire; 

- In urma acestei raportari, se poate decide reluarea activitatii de constatare in 

conditiile participarii si a unui reprezentant din cadrul Compartimentului 

de Asistenta Tehnica. 

- In cazul confirmarilor primelor rezultate, executantul raporteaza 

responsabilului cu Cartea Tehnica a) telefonic, in termenul cel mai scurt si b) 

in scris in termen de 12 ore de la primirea raportului, urmand a primi 

confirmarea de primire; 

- Responsabilul cu Cartea Tehnica informeaza Directorul tehnic: a) verbal, in 

termenul cel mai scurt, b) in scris in termen de 12 ore de la primirea 

raportului, urmand a primi confirmarea de primire; 

In cazul in care sunt semnalate fenomene semnificative care afecteaza starile 

elementelor componente ale constructiilor din punct de vedere al Cerintei B, 

“Siguranta in exploatare”; 

- Executantul urmaririi raporteaza pe cale ierarhica Responsabilului : a) 

telefonic, in termen de 24 de ore si b) in scris, in termen de 48 de ore de la 

primirea raportului urmand a primi confirmarea de primire; 

- In urma acestei raportari, Responsabilul poate decide reluarea activitatii de 

constatare in conditiile participarii si a unui reprezentant din cadrul 

Compartimentului de Asistenta Tehnica; 

- In cazul confirmarii primelor rezultate, Responsabilul raporteaza 

Responsabilului cu cartea Tehnica: a) telefonic, in termen de 24 de ore si b) 

in scris, in termen de 48 de ore de la primirea raportului urmand a primi 

confirmarea de primire; 

12.INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A JURNALULUI DE EVENIMENTE 

1. Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in 
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coloana 2 “Categoria evenimentului”: 

UC: rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente 

US: rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in 

cazul in care implica luarea unor masuri 

M: masuri de interventie in cazul constatarii unor defecte (reparatii, 

consolidari, demolari, etc.) 

E: evenimente exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, 

caderi masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren, etc.) 

D: procese verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie 

a lucrarilor. 

C: rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii 

tehnice a constructiei. 

Evenimentele consemnate in jurnal si care au corespondent  in acte cuprinse 

in documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, 

mentionandu-se natura actelor. 

 

 

 

Intocmit, 

ing.dipl. Dan Mandragiu 
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