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1. ASPECTE GENERALE  
 
1.1. Domeniu  
 
(1) Domeniul codului P100 este definit în P100 – 1: 2006, 1.1, iar domeniul 
prezentei părţi a codului este definit la (2), (4) şi (5) din această secţiune. Celelalte 
părţi componente ale lui P100 sunt indicate în P100 – 1: 2006, 1.1.3. 
 
(2) Obiectul lui P100 – 3, partea I-a este de a stabili criterii pentru evaluarea 
performanţei seismice a structurilor existente, considerate individual. 
 

NOTĂ Evaluarea seismică se referă atât la construcţii degradate de acţiunea anterioară a 
cutremurelor, cât şi la construcţii existente vulnerabile seismic, care încă nu au fost supuse 
unor acţiuni seismice semnificative. 

 
(3) Reflectând cerinţele de bază stabilite de P100 – 1: 2006, P100-3: 2007 acoperă 
problematica construcţiilor existente executate din materialele structurale obişnuite: 
beton, oţel şi zidărie, precum şi cea a componentelor nestructurale ale clădirilor 
(CNS). 
 

NOTĂ Anexele B, C şi D conţin date suplimentare pentru evaluarea construcţiilor din beton 
armat, oţel şi respectiv din zidărie. Anexa E se referă la evaluarea componentelor nestructurale 
(CNS) ale clădirilor. 
 

(4) Prevederile prezentului cod pot fi aplicate şi pentru evaluarea seismică a 
monumentelor şi clădirilor istorice în cazul în care acestea nu contravin conceptelor, 
abordărilor şi procedurilor specifice cuprinse în documentele normative în vigoare în 
acest domeniu. 
 
(5) Construcţiile recente, a căror proiectare şi execuţie a beneficiat de aplicarea 
unor coduri de proiectare şi practică moderne nu necesită evaluarea seismică, decât 
dacă proprietarii acestora doresc să sporească performaţele lor faţă de cele iniţiale. 
În această categorie se pot îngloba toate construcţiile proiectate pe baza Normativului 
P100/92 şi construcţiile proiectate pe baza P100/82 având cel mult 5 niveluri, 
indiferent de sistemul constructiv. 
 
(6) Deoarece structurile existente: 

(i) reflectă nivelul de cunoaştere la momentul realizării construcţiei, 

(ii) pot ascunde erori de proiectare şi punere în operă, 

(iii) pot să fi suferit acţiunea unor cutremure precedente şi a unor acţiuni 
neseismice cu efecte necunoscute, evaluarea structurală se realizează cu un grad de 
încredere diferit de cel asociat proiectării construcţiilor noi. De aceea, sunt necesare 
valori diferite ale factorilor de siguranţă pentru materiale şi structuri, depinzând de cât 
de complete sunt informaţiile disponibile şi de gradul de certitudine al acestora. 
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1.2 Referinţe normative 
 
(1) Prezentul cod încorporează prevederi din alte acte normative. Documentele 
normative generale sunt date la (1.2.1), referirile la alte documente fiind date în 
continuare în text, acolo unde este necesar. 
 
1.2.1 Documente normative de bază 

 
CR0 – 1 – 1.1: 2005 Bazele proiectării structurale 

 
P100 – 1 Proiectarea seismică a structurilor. Partea 1: Reguli generale, 

acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri 
 
NP 112 – 2004  Normativ pentru proiectarea structurilor cu fundare directă 
 
 
1.3 Ipoteze de bază 
 
(1) Sunt valabile ipotezele date în CR0 – 1 – 1.1: 2005. 
 
(2) Prevederile prezentului cod presupun că procurarea datelor şi testele sunt 
efectuate de personal cu experienţă şi că inginerul evaluator are experienţa necesară 
pentru tipul de structură expertizat. 
 
1.4 Distincţia între principii şi reguli 
 
(1.4) Definiţii 
Sunt valabile definiţiile date în P100 – 1: 2006, 1.5. 
 
1.5 Simboluri 
 
(1) Sunt valabile simbolurile date în P100 – 1: 2006, 1.6. 
 
(2) Simbolurile suplimentare folosite în prezentul cod sunt definite în text acolo 
unde acestea apar. 
 
1.6 Unităţi S. I. 
 
(1) Precizările privind unităţile sunt date în P100 – 1: 2006, 1.2. 
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2. CERINŢE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE ÎNDEPLINIRE 
 
2.1 Cerinţe fundamentale 
 
(1) 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 P100 – 1: 
2006, 2.1. 
 
(2) Cerinţele fundamentale, respectiv cerinţa de siguranţă a vieţii şi cerinţa de 
limitare a degradărilor şi stările limită asociate (starea limită ultimă SLU şi starea 
limită de serviciu SLS), sunt definite în P100 – 1: 2006, 2.1(1), unde se indică şi 
intervalele medii de recurenţă (IMR) de referinţă ale acţiunilor seismice luate în 
considerare pentru cele două stări limită, la proiectarea construcţiilor noi. 
 
(3) Funcţie de clasa de importanţă şi de expunere la cutremur, de durata viitoare 
de exploatare, în cazul construcţiilor existente aceste cerinţe pot fi asigurate pentru un 
nivel al acţiunii seismice inferior celui considerat la proiectarea construcţiilor noi, 
respectiv la cutremure cu IMR mai mici. Nivelul minim de asigurare seismică necesar 
pentru construcţii existente de diferite categorii, precum şi nivelul minim care trebuie 
obţinut prin lucrări de consolidare sunt indicate la 8.4. 
 
(4) Diferenţierea siguranţei necesare pentru construcţii aparţinând diferitelor clase 
de importanţă şi de expunere la cutremur se face prin intermediul factorului de 
importanţă γI, conform P100 – 1: 2006, 4.4.5. 
 
(5) Pentru construcţii de importanţă deosebită sau pentru clădiri cu funcţiuni 
speciale sau când proprietarul clădirii doreşte, investigaţia poate avea în vedere şi alte 
niveluri de performanţă şi/sau alte valori ale IMR ale cutremurelor pe amplasament. 
Aspectele principale ale evaluării construcţiilor bazate pe performanţa seismică sunt 
precizate în anexa A la prezentul cod. 
 
2.2 Criterii de îndeplinire a cerinţelor de performanţă 
 
2.2.1 Aspecte generale 
 
(1) Îndeplinirea cerinţelor enunţate la 2.1 este realizată prin adoptarea 
reprezentării acţiunii seismice, a modelelor şi metodelor de calcul, a verificărilor şi 
procedeelor de detaliere prevăzute în această parte a P100, specifice diferitelor 
materiale din domeniul tratat (beton armat, oţel, zidărie). 
 
(2) Evaluarea acţiunii seismice se face: 

• Pentru structuri, conform prevederilor cap. 3 din P100-1: 2006, plecând de la 
spectrele de răspuns precizate în acest capitol; 

•  Pentru componentele nestructurale, conform cap. 10 din P100-1: 2006. 
Valorile factorilor de comportare q se aleg pe baza indicaţiilor date în această parte a 
codului P100, corespunzător tipului de metodologie de evaluare utilizat.   
 



 4

(3) Funcţie de natura metodei de calcul se pot folosi şi alte reprezentări ale 
acţiunii, de exemplu, accelerograme înregistrate sau simulate, specifice 
amplasamentului. 
 
(4) La verificarea elementelor structurale se face distincţie între elementele ductile 
şi cele fragile. Modul de clasificare a elementelor, ca ductile sau fragile, este stabilit în 
anexele la prezentul cod, corespunzătoare diferitelor materiale utilizate.  
 
(5) Verificarea elementelor ductile se poate face funcţie de tipul metodei de 
calcul, în termeni de deformaţii sau în termeni de rezistenţă. Elementele fragile se 
verifică totdeauna în termeni de rezistenţă.  
 
(6) La calculul capacităţii de rezistenţă a elementelor structurale, pentru evaluarea 
valorilor de proiectare ale rezistenţelor, se vor folosi valorile medii ale proprietăţilor 
materialelor din lucrare, obţinute din teste in-situ şi din alte surse suplimentare de 
informare, divizate prin factorii de încredere definiţi la 3.5, ţinând seama de nivelul de 
cunoaştere disponibil.  
În cazul elementelor ductile, rezistenţele de proiectare se obţin prin împărţirea 
valorilor medii diminuate ca mai sus, prin factorii parţiali de siguranţă ai materialelor. 
În cazul elementelor fragile, valorile rezistenţelor de proiectare se obţin divizând 
rezistenţele caracteristice, prin factorii parţiali de siguranţă ai materialului. 
 

NOTĂ Valorile atribuite factorilor parţiali de siguranţă pentru beton, oţel, zidărie sau 
alte materiale sunt stabilite prin codurile de proiectare specifice structurilor realizate 
din aceste materiale.  

 
(7) Pentru materialele nou adăugate (la consolidarea elementelor structurale) se 
folosesc valorile de proiectare ale proprietăţilor acestora. 
 
2.2.2 Starea limită ultimă (S.L.U) 
 
(1) Cerinţele se determină pe baza acţiunii seismice relevante pentru această stare 
limită (cap. 3 şi 10 din P100 – 1: 2006). Cerinţele pentru elementele ductile şi 
elementele fragile rezultă din calculul structural, cu excepţia situaţiei în care se 
utilizează o metodă de calcul liniar, când cerinţele asupra elementelor fragile se 
determină aşa cum se arată la 6.8.4(5).  
 
(2) Capacitatea elementelor se determină pe baza deformaţiilor admise pentru 
această stare limită, dacă verificarea se face în termeni de deplasare şi a rezistenţelor 
stabilite conform 2.2.1(6), în cazul în care verificarea se face în termeni de rezistenţă. 
Deformaţiile se determină potrivit prevederilor date în anexele specifice structurilor 
din diferite materiale (anexele B, C şi D). În situaţia în care se utilează un calcul 
structural neliniar, rezistenţa elementelor fragile se determină potrivit indicaţiilor din 
anexele B, C şi D. 
 
2.2.3 Starea limită de serviciu  (S.L.S) 
 
(1) Cerinţele se determină pe baza acţiunii seismice relevante pentru această stare 
limită. În acest scop se pot folosi factorii de reducere a cerinţelor corespunzătoare 
SLS date la 4.5.4 din P100-1: 2006. 
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(2) Verificarea structurilor şi a componentelor nestructurale la SLS constă în 
compararea cerinţei cu capacitatea de deformare a elementelor. În mod obişnuit, 
verificarea se face în termeni de deplasări relative de nivel. 
În cazul utilizării unor metode de calcul neliniar, verificările se pot referi şi la rotirile 
plastice acceptabile pentru această stare limită, în zonele critice ale structurii. 
 

NOTĂ Pentru construcţii existente obişnuite verificarea la SLS nu este obligatorie, dar 
este utilă totdeauna, evidenţiind aspecte de comportare seismică importante, care 
contribuie la caracterizarea construcţiei din punctul de vedere al gradului de îndeplinire 
a condiţiilor de alcătuire seismică (8.2(3)). 
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3. EVALUAREA SEISMICĂ A STRUCTURILOR ŞI CNS 
 
3.1 Generalităţi 
 
(1) Evaluarea seismică a structurilor şi a CNS din clădiri constă dintr-un ansamblu 
de operaţii care trebuie să stabilească vulnerabilitatea acestora în raport cu 
cutremurele caracteristice amplasamentului. În mod concret evaluarea stabileşte 
măsura în care o clădire îndeplineşte cerinţele de performanţă asociate acţiunii 
seismice considerate în stările limită precizate la 2.1. 
Evaluarea este precedată de colectarea informaţiilor referitoare la geometria structurii, 
calitatea detaliilor constructive şi a calităţii materialelor utilizate în construcţie, 
conform prevederilor capitolului 4. 
 
(2) Codul urmăreşte evaluarea construcţiilor individuale, pentru a decide 
necesitatea intervenţiei structurale şi măsurile de consolidare necesare pentru o 
anumită construcţie. Evaluarea vulnerabilităţii populaţiilor sau grupurilor de clădiri 
pentru stabilirea riscului seismic în diferite scopuri (de exemplu, pentru determinarea 
riscului de asigurare a clădirilor pentru stabilirea priorităţilor în vederea reducerii 
riscului seismic) nu constituie obiectul prezentului cod. 
 
3.2 Operaţiile care compun procesul de evaluare 
 
(1)  Acţiunea de evaluare este în mod necesar precedată de culegerea informaţiilor 
necesare în acest scop vizând calitatea concepţiei de realizare a construcţiei, a 
proiectului pe baza căruia s-a construit clădirea, calitatea execuţiei şi a materialelor 
puse în operă şi starea de afectare fizică a construcţiei. Obiectul şi modul de realizare 
a operaţiei de colectare a informaţiilor sunt date în cap. 4.  
 
(2) Oridecâteori este posibil, în vederea evaluării se vor prelua informaţiile 
referitoare la comportarea seismică observată la construcţii de acelaşi tip sau similare. 
   
(3) Operaţiile care alcătuiesc procesul de evaluare se pot grupa în două categorii 
care constituie: 

(i) evaluarea calitativă, şi respectiv, 

(ii) evaluarea prin calcul. 

Ansamblul operaţiilor de evaluare calitativă şi cantitativă (prin calcul) alcătuiesc 
metodologia de evaluare. 

Metodologia de evaluare se diferenţiază funcţie de complexitatea operaţiilor de 
evaluare. În cadrul prezentului cod sunt prevăzute trei metodologii de evaluare, 
denumite metodologia de nivel 1, de nivel 2 şi, respectiv, de nivel 3. 

Criteriile de alegere a metodologiilor de evaluare şi descrierea acestora se dau la 6.6, 
6.7, 6.8 şi 6.9.  

Evaluarea calitativă şi evaluarea prin calcul fac obiectul capitolelor 5 şi, respectiv 6. 
 
(4) Evaluarea seismică a structurilor de clădiri se face pe baza criteriilor generale 
de evaluare calitativă, date în cap.5.7, a modelelor şi metodelor generale de calcul 
date în cap.6. 
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La aplicarea acestora se va ţine seama de aspectele specifice de alcătuire a structurilor 
din diferite materiale, precizate în anexa B pentru structura de beton armat, în anexa C 
pentru structurile de oţel şi în anexa D pentru clădirile cu pereţi structurali de beton 
armat. În cazul construcţiilor din zidărie, unele modele şi procedee de calcul date în 
anexa D capătă forme care, deşi respectă modelele şi metodelor generale, se 
depărtează de acestea în formularea de detaliu. 
Evaluarea CNS se face pe baza procedeelor din anexa E.  
Pe baza concluziilor evaluării calitative şi cantitative se face încadrarea construcţiei  
examinate în clasa de risc. Definirea claselor de risc şi criteriile de încadrare în aceste 
clase sunt date la 8.1 şi 8.2. 
 
(5) Plecând de la clasa de risc de care aparţine construcţia, de caracteristicile 
principale evidenţiate prin evaluarea calitativă şi evaluarea prin calcul, ţinând cont de 
clasa de importanţă a clădirii şi perioada de exploatare ulterioară prevăzute pentru 
construcţie se stabileşte dacă consolidarea este necesară şi nivelul minim de siguranţă 
care trebuie să se obţină prin aplicarea măsurilor de intervenţie (8.4).   
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4. COLECTAREA INFORMAŢIILOR PENTRU EVALUAREA 
STRUCTURALĂ 
 
4.1 Informaţii generale şi istoric 
 
(1) În vederea evaluării rezistenţei la cutremur a construcţiilor existente colectarea 
datelor se obţine din surse cum sunt: 
- documentaţia tehnică de proiectare şi de execuţie a construcţiei examinate; 
- reglementările tehnice în vigoare la data realizării construcţiei; 
- investigaţii pe teren; 
- măsurători şi teste în situ şi/sau în laborator. 
 
(2) Datele obţinute din diferite surse se vor compara pentru a minimiza 
incertitudinile. 
 
4.2 Informaţii iniţiale necesare 
 
(1) Informaţiile necesare pentru evaluarea structurală trebuie să permită: 

(a) Identificarea sistemului structural.  

(b) Identificarea tipului de fundaţii ale clădirii. 

(c) Identificarea categoriilor de teren clasificate în P100-1: 2006, 4.1. 

(d) Stabilirea dimensiunilor generale şi a alcătuirii secţiunilor elementelor structurale, 
precum şi a proprietăţilor mecanice ale materialelor constituente. În cazul oţelului este 
necesară cu prioritate identificarea proprietăţilor plastice (rezistenţa la curgere, 
ductilitatea).  

(e) Identificarea eventualelor defecte de calitate a materialelor şi/sau deficienţe de 
alcătuire a elementelor, inclusiv ale fundaţiilor. 

(f) Precizarea procedurii de stabilire a forţelor seismice de proiectare şi a criteriilor 
de proiectare seismică folosite la proiectarea iniţială. 

(g) Descrierea modului de utilizare a clădirii pe durata de exploatare şi a modului de 
utilizare planificat al acesteia şi precizarea clasei de importanţă în acord cu 
prevederile din P100-1: 2006, 4.4.4.5. 

(h) Reevaluarea acţiunilor aplicate construcţiei, ţinând cont de utilizarea clădirii. 

(i) Identificarea naturii şi a amplorii degradărilor structurale şi a eventualelor lucrări 
de remediere - consolidare executate anterior. Se au în vedere nu numai degradările 
produse de acţiunea cutremurelor, ci şi cele produse de alte acţiuni, cum sunt 
încărcările gravitaţionale, tasările diferenţiale, atacul chimic datorat condiţiilor de 
mediu sau tehnologice, etc. 

(2) Pentru evaluarea componentelor nestructurale informaţiile trebuie să permită 
identificarea şi localizarea componentelor care: 

• în caz de prăbuşire totală sau parţială pot afecta siguranţa vieţii oamenilor din 
clădire sau din afara acesteia; 

• prin interacţiuni necontrolate cu elementele structurii pot conduce la avarierea 
acestora; 

• prin ieşirea din lucru pot cauza întreruperea funcţionării clădirii conform 
destinaţiei acesteia; 
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• pot da naştere la efecte secundare periculoase (incendii, explozii,etc); 
• pot cauza pierderi materiale importante.   

 
(3) Funcţie de cantitatea şi calitatea informaţiilor obţinute se adoptă valori diferite 
ale factorilor de încredere, aşa cum se arată la 4.3. 

 
4.3 Niveluri de cunoaştere 

 
4.3.1 Definirea nivelurilor de cunoaştere 
 
(1) În vederea selectării metodei de calcul şi a valorilor potrivite ale factorilor de 
încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaştere: 
 
KL1: Cunoaştere limitată 
KL2: Cunoaştere normală 
KL3: Cunoaştere completă 

 
(2) Factorii consideraţi în stabilirea nivelului de cunoaştere sunt: 

(i) Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii şi cele ale 
elementelor structurale, precum şi ale elementelor nestructurale care afectează 
răspunsul structural (de exemplu, panourile de umplutură din zidărie) sau siguranţa 
vieţii (de exemplu, elementele majore din zidărie-calcane, frontoane). 

(ii) Alcătuirea elementelor structurale şi nestructurale, incluzând cantitatea şi 
detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea şi îmbinările elementelor 
de oţel, legăturile planşeelor cu structura de rezistenţă la forţe laterale, realizarea 
rosturilor cu mortar şi natura elementelor la zidării, tipul şi materialele CNS şi al 
prinderilor acestora etc. 

(iii) Materialele utilizate în structură şi CNS, respectiv proprietăţile mecanice ale 
materialelor beton, oţel, zidărie, lemn, după caz. 

NOTĂ Informaţii suplimentare specifice structurilor din diferite materiale şi CNS sunt date în 
anexele respective. 

(3) Nivelul de cunoaştere realizat determină metoda de calcul permisă şi valorile 
factorilor de încredere (CF). Modul de obţinere a datelor necesare se indică la 4.4. 
Modul de stabilire a metodelor de calcul şi a factorilor de încredere este precizat în 
tabelul 4.1. Definirea termenilor „Vizual”, „Complet”, „Limitat”, „Extins” şi 
„Cuprinzător” se face la 4.4. 
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Tabelul 4.1 Nivelurile de cunoaştere şi metodele corespunzătoare de calcul 

N
iv

el
ul

 
cu

no
aş

te
rii

 

G
eo

m
et

rie
 

A
lc
ăt

ui
re

a 
de

 
de

ta
liu

 

M
at

er
ia

le
 

C
al

cu
l 

C
F 

KL1 Pe baza proiectării 
simulate în acord 
cu practica la 
momentul 
construcţiei 
şi 
pe baza unei 
inspecţii în teren 
limitate 

Valori stabilite pe baza 
standardelor valabile în 
perioada construcţiei 
şi 
din teste în teren  limitate  

LF-MRS CF=1,35 

KL2 Din proiectul de 
execuţie original 
incomplet şi dintr-
o inspecţie în teren 
limitată 
sau 
dintr-o inspecţie în 
teren extinsă. 

Din specificaţiile de 
proiectare originale şi din 
teste limitate în teren 
sau 
dintr-o testare extinsă a 
calităţii materialelor în teren 

Orice metodă, cf. 
P100 - 1: 2006 

CF=1,20 

KL3 

Din 
proiectul de 
ansamblu 
original şi 
verificarea 
vizuală  
prin sondaj 
în teren sau 
dintr-un 
releveu 
complet al 
clădirii 

Din proiectul de 
execuţie original 
complet şi dintr-o 
inspecţie limitată 
pe teren 
sau 
dintr-o inspecţie pe 
teren 
cuprinzătoare. 

Din rapoarte originale 
privind calitatea materialelor 
din lucrare şi din teste 
limitate pe teren 
sau 
dintr-o testare 
cuprinzătoare 

Orice metodă, cf. 
P100 - 1: 2006 

CF=1,0 

LF = metoda forţei laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de răspuns 
 
(4) Dacă condiţiile concrete de cercetare în teren nu permit investigaţiile în teren 
şi testele prevăzute la cap. 4 (de exemplu, când construcţia este în funcţiune), expertul 
va aprecia corecţia (sporirea) necesară a valorilor CF. 
Este recomandabil ca în asemenea situaţii, inginerul evaluator să completeze 
cercetarea iniţială a construcţiei după decopertarea structurii, odată cu întreruperea 
exploatării clădirii şi începerea lucrărilor. Pe baza noilor informaţii obţinute se poate 
îmbunătăţi valoarea CF şi chiar, soluţia de intervenţie. 
 
4.3.2 KL1 Cunoaştere limitată 
 
(1) KL1 corespunde următoarei stări de cunoaştere: 

(i) în ceea ce priveşte geometria: configuraţia de ansamblu a structurii şi 
dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute, fie (a) din relevee fie, (b) din 
planurile proiectului de ansamblu original şi ale eventualelor modificări intervenite pe 
durata de exploatare. În cazul (b) verificarea prin sondaj a dimensiunilor de ansamblu 
şi ale dimensiunilor elementelor este de regulă suficientă; dacă se constată diferenţe 
semnificative faţă de prevederile proiectului de ansamblu se va întocmi un releveu 
mai extins al dimensiunilor. 
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(ii) în ceea ce priveşte alcătuirea de detaliu: nu se dispune de proiectul de de execuţie 
al structurii al clădirii şi se aleg detalii plecând de la practica obişnuită din epoca 
construcţiei; se vor face sondaje în câteva dintre elementele considerate critice şi se va 
stabili măsura în care ipotezele adoptate corespund realităţii. Dacă există diferenţe 
semnificative se va extinde cercetarea în teren şi asupra altor elemente. 

(iii)  în ceea ce priveşte 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 
clăÃdirii, asociate cu teste limitate pe teren în elementele considerate critice (esenţiale) 
pentru structură. 

 
(2) Informaţiile culese trebuie să fie suficiente pentru întocmirea verificărilor 
locale ale capacităţii elementelor şi pentru construirea unui model de calcul al 
structurii. 

 
(3) Evaluarea structurii bazată pe KL1 poate fi realizată efectuând un calcul liniar. 
 
4.3.3 KL2 Cunoaştere normală     
 
(1) KL2 corespunde următoarei stări de cunoaştere: 

(i) în ceea ce priveşte geometria: configuraţia de ansamblu a structurii şi 
dimensiunile elementelor sunt cunoscute fie (a) dintr-un releveu extins fie (b) din 
planurile de ansamblu originale ale construcţiei şi ale eventualelor modificări 
intervenite pe durata de exploatare. În cazul (b) este necesară verificarea pe teren prin 
sondaj a dimensiunilor de ansamblu şi a dimensiunilor elementelor; dacă se constată 
diferenţe semnificative fată de prevederile proiectului se va întocmi un releveu mai 
extins. 

(ii) în ceea ce priveşte alcătuirea de detaliu: detaliile sunt cunoscute, fie dintr-o 
inspecţie extinsă pe teren sau dintr-un set incomplet de planşe de execuţie. În ultimul 
caz, se vor prevedea verificări limitate în teren ale elementelor considerate ca cele mai 
importante pentru a constata daca informaţiile disponibile corespund realităţii. 

(iii)  în ceea ce priveşte materialele: informaţiile privind caracteristicile mecanice al  
materialelor sunt obţinute, fie din testări extinse în teren fie din specificaţiile de 
proiectare originale. În ultimul caz se vor efectua teste limitate în teren. 

 
(2) Informaţiile culese trebuie să fie suficiente pentru întocmirea verificărilor 
locale ale capacităţii elementelor şi pentru construirea unui model de calcul al 
structurii. 

 
(3) Evaluarea structurii bazate pe KL2 poate fi realizată pe baza unui calcul liniar, 
sau neliniar, static sau dinamic. 
 
4.3.4 KL3 Cunoaşterea completă 
 
(1) KL3 corespunde următoarei stări de cunoştinţe: 

(i) în ceea ce priveşte geometria: geometria de ansamblu a structurii şi dimensiunile 
elementelor sunt cunoscute, fie (a) dintr-un releveu cuprinzător, fie (b) din proiectul 
de ansamblu complet al construcţiei originale şi al eventualelor modificări intervenite 
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pe durata de exploatare. În cazul (b) este necesară verificarea prin sondaj a 
dimensiunilor de ansamblu şi ale elementelor; dacă se constată diferenţe semnificative 
faţă de prevederile proiectului de ansamblu se va întocmi un releveu mai extins. 

(ii) în ceea ce priveşte alcătuirea de detaliu: detaliile sunt cunoscute, fie dintr-o 
inspecţie cuprinzătoare în teren, fie dintr-un set complet de planuri de execuţie. În 
ultimul caz se vor prevedea verificări limitate în teren ale elementelor considerate ca 
cele mai importante pentru a constata dacă informaţiile disponibile corespund 
realităţii. 

(iii)  în ceea ce priveşte materialele: informaţiile privind caracteristicile mecanice ale 
materialelor sunt obţinute, fie din testarea cuprinzătoare în teren, fie din documentele 
originale referitoare la calitatea execuţiei. În acest din urmă caz se vor efectua şi 
încercări în teren limitate.  

 
(2) Se aplică 4.3.3(2). 

 
(3) Se aplică 4.3.3(3). 
 
4.4 Identificarea nivelului de cunoaştere. Definiţii 
 
4.4.1 Geometria 
 
4.4.1.1 Planurile generale ale construcţiei 
 
(1) Planurile generale ale construcţiei sunt acele documente care descriu 
geometria structurii şi permit identificarea componentelor structurale şi a 
dimensiunilor acestora, precum şi a sistemului structural pentru preluarea acţiunilor 
verticale şi laterale. De exemplu, asemenea planuri sunt reprezentate de planurile de 
cofraj la construcţiile de beton armat sau planurile de montaj la construcţiile de oţel. 

 
4.4.1.2 Planurile de detaliu ale construcţiei 
 
(1) Planurile de detaliu conţin, în afara informaţiilor furnizate de planurile 
generale, şi detaliile de execuţie: planuri de armare a elementelor de beton armat, 
planurile de execuţie ale elementelor metalice, ale nodurilor, etc. 
 
4.4.1.3 Examinarea vizuală  
 
(1) Examinarea vizuală este un procedeu de verificare a corespondenţei dintre 
geometria reală a structurii şi planurile generale de construcţie disponibile. Sunt 
necesare măsurători prin sondaj ale unor elementele selectate adecvat. Astfel, se pot 
identifica posibile modificări structurale intervenite pe durata de execuţie sau după 
încheierea acestora. 
 
4.4.1.4 Relevarea construcţiei 
 
(1) Relevarea reprezintă acţiunile întreprinse prin măsurători, finalizate prin 
executarea unor seturi de planuri care să descrie geometria structurii, permiţând 
identificarea componentelor structurale şi a principalelor CNS, a dimensiunilor lor, 
precum şi a sistemului structural pentru preluarea acţiunilor verticale şi laterale 
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4.4.2 Detaliile 

 
(1) În vederea obţinerii de informaţii referitoare la detaliile de execuţie a 
elementelor structurale şi a îmbinărilor dintre acestea se pot folosi metode, după cum 
urmează: 
 
4.4.2.1 Proiectarea simulată 
 
(1) Proiectarea simulată reprezintă un procedeu care furnizează cantitatea şi 
poziţia armăturilor longitudinale şi transversale (sau a alcătuirii elementelor metalice) 
în elementele care participă la preluarea încărcărilor verticale şi orizontale. 
Proiectarea se bazează pe documentele normative şi practica din perioada construcţiei 
clădirii. 

 
4.4.2.2. Inspecţia în teren limitată 
 
(1) Inspecţia în teren limitată reprezintă verificarea corespondenţei dintre detaliile 
structurale, fie cu detaliile de execuţie din planurile proiectului sau cu cele rezultate 
din proiectarea simulată conform 4.4.2.1. Aceasta implică efectuarea inspecţiilor 
conform 4.4.4(1). Identificarea detaliilor se realizează prin decopertări locale, 
pahometrie, etc. 
 
4.4.2.3 Inspecţia în teren extinsă 
 
(1) Inspecţia în teren extinsă se aplică când nu se dispune de planurile originale cu 
detalii de execuţie. Aceasta implică efectuarea inspecţiilor conform 4.4.4(1). 
 
4.4.2.4 Inspecţia în teren cuprinzătoare 
 
(1) Inspecţia in-situ cuprinzătoare se aplică când nu se dispune de planurile 
originale cu detalii de execuţie şi când se urmăreşte obţinerea unui nivel de cunoaştere 
înalt. Aceasta presupune efectuarea inspecţiilor conform 4.4.4(1). 
 
4.4.3 Materiale 
 
4.4.3.1 Încercări distructive şi nedistructive 
 
(1) Se pot folosi metode de testare nedistructive (de exemplu prin sclerometrie, cu 
ultrasunete etc.), dar numai însoţite şi de încercări distructive, pe carote de beton sau 
zidărie sau pe fragmente din construcţiile metalice. 
 
(2) Inginerul evaluator va identifica zonele cu material degradat din diferite cauze 
(defecte de execuţie, coroziune, degradare fizică) şi va stabili, funcţie de proporţiile 
acestor degradări, măsura în care acestea afectează rezistenţa elementelor structurale 
şi măsura în care testele pe material sunt semnificative pentru caracterizarea 
rezistenţei elementelor în ansamblul lor. 
În aceste condiţii se va putea face reducerea numărului de teste, asociată cu creşterea 
adecvată a valorilor factorilor de siguranţă sau/şi repararea locală a zonelor degradate. 
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(3) Funcţie de volumul şi credibilitatea informaţiilor iniţiale privind calitatea 
materialelor structurale se va adopta unul din programele de teste indicate în 
continuare (4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.4.3.4)   
 
4.4.3.2 Încercări in-situ limitate 
 
(1) Programele limitate de încercări în teren completează informaţiile asupra 
proprietăţilor materialelor obţinute din standardele din timpul construcţiei, din 
specificaţiile din proiectul original sau din documentele privind calitatea execuţiei. 
Acest program propune efectuarea încercărilor indicate la 4.4.4(1). Dacă însă valorile 
obţinute prin încercări sunt inferioare celor care ar rezulta din celelalte surse, este 
necesar un program de încercări în teren extins. 
 
4.4.3.3 Încercări in-situ extinse 
 
(1) Programele de încercări in-situ extinse urmăresc obţinerea de informaţii când 
nu se dispune nici de specificaţiile din proiectul iniţial şi nici de documente referitoare 
la calitatea materialelor utilizate în lucrare. Este necesar să se realizeze încercările 
indicate în 4.4.4(1). 

 
4.4.3.3 Încercări in-situ cuprinzătoare 

 
(1) Programele cuprinzătoare de încercări in-situ au în vedere obţinerea de 
informaţii, când nu se dispune nici de specificaţiile din proiectul original şi nici de 
documentele referitoare la calitatea materialelor utilizate în lucrare, şi când se 
urmăreşte un nivel de cunoaştere înalt. Aceasta implică efectuarea încercărilor 
conform 4.4.4(1). 
 
4.4.4 Definirea nivelurilor de inspecţie şi de încercare 

 
(1) Clasificarea nivelurilor de inspecţie şi de testare depinde de procentul 
elementelor structurale care trebuie încercate pentru aflarea modului de detaliere, ca şi 
de numărul sondajelor detaliate a materialelor care trebuie efectuate pe fiecare nivel. 
Cerinţele minime pentru diferitele niveluri de inspecţie şi de încercări sunt date în 
tabelul 4.2. Ele corespund situaţiilor curente, numărul de probe putând fi sporit pentru 
situaţii mai deosebite. 

 
Tabelul 4.2 Cerinţe minime recomandate pentru diferite moduri de inspecţie şi testare 

Inspectarea detaliilor Încercarea materialelor 
Pentru fiecare tip de element structural (grinzi, 

stâlpi, îmbinări, contravântuiri, pereţi) Nivelul de inspectare şi 
testare Procentul de elemente 

verificat pentru detalii 

Probe pe materiale la  
1000 m2 de suprafaţă de 

construcţie 
Limitat 10% 2 
Extins 15% 4 

Cuprinzător 20% 6 
NOTĂ • În cazul în care o serie de elemente au o alcătuire evident identică, având 
aceleaşi dimensiuni şi rol structural identic (de exemplu, grinzi de planşeu cu dimensiuni 
identice, echidistante) este suficient să se investigheze unul din aceste elemente. 
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4.5 Factorii de încredere 
 
(1) În vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă 
utilizate la calculul capacităţii elementelor structurale, în verificarea acestora în raport 
cu cerinţele, valorile medii obţinute prin teste in-situ şi din alte surse de informare se 
împart la valorile factorilor de încredere, CF, date în tabelul 4.1, conform nivelului de 
cunoaştere. 
 
4.6 Identificarea nivelului de degradare a construcţiei 
 
(1) Evaluarea trebuie să stabilească dacă integritatea materialelor din care este 
realizată structura a fost afectată pe durata de exploatare a construcţiei şi, dacă este 
cazul, măsura degradării. La cercetarea construcţiei trebuie să se aibă în vedere că 
degradările pot fi ascunse sub finisaje bine întreţinute. 
 
(2) Evaluarea va identifica cauzele degradării materialelor 

- ca efect al cutremurelor anterioare; 

- ca efect al tasării terenului de fundare; 

- ca efect al altor deformaţii impuse: acţiunea variaţiilor de temperatură, contracţia şi 
curgerea lentă a betonului; 

- ca efect al agenţilor de mediu sau a agenţilor tehnologici, în special a apei, pure sau 
încărcate cu substanţe agresive de diferite naturi; 

- ca efect al unei execuţii defectuoase.  
 
(3) În cazul elementelor de beton armat se urmăresc: 

- calitatea slabă a betonului şi/sau degradarea lui fizică (de exemplu, din îngheţ-
dezgheţ) sau chimică (de exemplu, carbonatarea sau coroziunea produsă de diferiţi 
agenţi chimici şi biologici); 

- zonele cu defecte de execuţie care afectează rezistenţa materialelor şi a elementelor 
structurale (de xemplu, zona de beton segregat, zonele rosturilor de turnare executate 
incorect, înnădiri prin sudură necorespunzătoare a pieselor de oţel etc.); 

- existenţa şi gradul de coroziune a oţelului (armăturilor); 

- starea aderenţei între beton şi armături; 

- deformaţiile remanente semnificative şi fisurile din elementele structurale cu diverse 
configuraţii şi direcţii. Interesează în special fisurile deschise peste 0,5 mm. În cazul 
pereţilor structurali se vor examina cu prioritate fisurile înclinate, mai ales cele în “x”. 
În cazul stâlpilor şi grinzilor vor fi urmărite situaţiile cu cedare potenţială cu caracter 
neductil şi efectele interacţiunii cu  pereţii de compartimentare şi de închidere. 

Examinarea stării elementelor şi materialelor va fi înregistrată într-un releveu de 
degradări detaliat (în plan şi elevaţii) pentru a stabili efectele asupra siguranţei de 
ansamblu a structurii. 
 
(4) În cazul elementelor de oţel se va cerceta: 

- rugina, coroziunea sau alte degradări ale oţelului (de exemplu fisuri de oboseală) 
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- deformaţiile remanente rezultate din comportarea postelastică sau din fenomene de 
pierdere a stabilităţii (flambaj, voalare) 

- starea elementelor de îmbinare: suduri, şuruburi, nituri 

 
(5) În cazul construcţiilor din zidărie, informaţiile specifice necesare pentru 
evaluarea siguranţei sunt detaliate în Anexa D. 
 
(6) În cazul elementelor de lemn se urmăreşte să se evidenţieze: 

- degradarea lemnului prin putrezire sau ca efect al acţiunii unor microorganisme 

- despicarea lemnului ca urmare a unor suprasolicitări locale 

- starea de fixare a cuielor şi a altor elemente de prindere 

(7) În cazul elementelor nestructurale informaţiile specifice necesare pentru 
evaluarea siguranţei sunt detaliate în Anexa E. 
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5. EVALUAREA CALITATIVĂ 
 
5.1 Obiectul evaluării calitative 
 
(1) Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura în care regulile de 
conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi 
nestructurale sunt respectate în construcţiile analizate. Natura deficienţelor de 
alcătuire şi întinderea acestora reprezintă criterii esenţiale pentru decizia de 
intervenţie structurală şi a soluţiilor de consolidare. Principalele componente ale 
evaluării calitative privesc următoarele categorii de condiţii. 
 
(2) O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condiţiile de alcătuire, 
implică şi determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistenţă şi de rigiditate 
ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului 
seismic al construcţiei va putea căpăta imaginea finală după efectuarea calculului 
structural. 
 
5.2 Condiţii privind traseul încărcărilor 
 
(1) Aceste condiţii au în vedere existenţa unui sistem structural continuu şi 
suficient de puternic care să asigure un drum neîntrerupt, cât mai scurt, în orice 
direcţie, al forţelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare. 
Forţele seismice care iau naştere în toate elementele clădirii ca forţe masice, trebuie 
transmise prin intermediul diafragmelor orizontale (planşeele) la elementele structurii 
verticale (de exemplu pereţii structurali sau cadrele), care la rândul lor le transferă la 
fundaţii şi teren. 
La evaluarea construcţiei trebuie identificate eventualele discontinuităţi în acest drum. 
De exemplu, un gol de dimensiuni mari în planşeu, lipsa colectorilor şi suspensorilor 
din planşeu, legătura slabă între pereţi şi planşeu, ancoraje şi înnădiri insuficiente ale 
armăturilor în betonul armat, suduri cu capacităţi insuficiente la elementele metalice 
etc. 
De asemenea, planşeele fără rigiditate suficientă în planul lor nu pot asigura în multe 
situaţii transmiterea forţelor orizontale la elementele principale ale structurii laterale. 
Deficienţe din acest punct de vedere se pot întâlni mai ales la clădirile vechi în care s-
au operat transformări. 
În cazul componentelor nestructurale se va urmări, în principal, modul de transmitere 
a greutăţii acestora şi a forţelor seismice aferente (rezemare, agăţare) la elementele 
structurii şi evaluarea capacităţii elementelor structurale şi legăturilor respective de a 
prelua aceste forţe. 
 
5.3 Condiţii privind redundanţa 
 
(1) Evaluarea va stabili în ce măsură sunt satisfăcute două condiţii: 

- atingerea efortului capabil într-unul din elementele structurii sau în puţine elemente 
nu expune structura unei pierderi de stabilitate. 

- structura mobilizează la acţiuni seismice severe un mecanism de plastificare care să 
permită exploatarea rezervelor de rezistenţă ale structurilor şi o disipare avantajoasă a 
energiei seismice. 
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5.4 Condiţii privind configuraţia clădirii 
 
(1) Evaluarea trebuie să evidenţieze abaterile de la condiţiile de compactitate, 
simetrie şi regularitate, care pot afecta negativ răspunsul seismic. Astfel vor fi 
identificate discontinuităţile în distribuţia rigidităţii la deplasare laterală, a rezistenţei 
laterale, a geometriei, a maselor. Neregularităţile pot apărea pe verticală sau 
orizontală. 
 
(2) În cazul clădirilor ale căror planşee au rigiditate neglijabilă în plan orizontal 
condiţiile de la (1) îşi pierd semnificaţia (vezi anexa D). 
 
A. Neregularităţi pe verticală 
 
(1) Discontinuităţi în distribuţia rigidităţilor laterale. 
Se vor identifica eventualele niveluri slabe din punct de vedere al rigidităţii. Un nivel 
se consideră flexibil dacă rigiditatea laterală a acestuia este mai mică cu cel puţin 25% 
decât a nivelurilor adiacente. La aceste niveluri efectele de ordinul II sunt sporite şi 
aici trebuie verificate cu prioritate condiţiile referitoare la deformaţiile structurale. 
Efectele negative ale discontinuităţilor de rigiditate se concentrează la nivelurile 
flexibile ale unor construcţii rigide la restul nivelurilor. 
 
(2) Discontinuităţi în distribuţia rezistenţei laterale 
Se vor identifica nivelurile slabe din punct de vedere al rezistenţei, la care se pot 
concentra deformaţiile plastice în structură. Un etaj slab este acela în care rezistenţa la 
forţe laterale este mai mică cu 25% decât cea a etajelor adiacente. La fiecare nivel se 
va verifica posibilitatea formării unui mecanism de tip etaj slab. 
 
(3) Condiţii privind regularitatea geometrică 
Se consideră discontinuităţi geometrice semnificative situaţiile în care dimensiunile pe 
orizontală ale sistemului structural activ în preluarea forţelor orizontale prezintă 
diferenţe mai mari de 30% în raport cu dimensiunile acestuia la nivelurile adiacente. 
De exemplu, prin prevederea unui gol de dimensiuni mari în planşee la săli de 
conferinţă şi spectacole, cu întreruperea locală a unor elemente ale structurii laterale 
sau prin retragerea spre interior a structurii la nivelurile superioare.  
La  ultimul nivel sunt permise diferenţe mai mari. 
 
(4) Condiţii privind regularitatea distribuţiei maselor 
Se consideră că neregularităţile distribuţiei maselor afectează semnificativ răspunsul 
seismic al structurilor dacă masa unui nivel este mai mare cu cel puţin 50% faţă de 
cele de la nivelurile adiacente. 
 
(5) Discontinuităţi în configuraţia sistemului structural 
Se identifică abaterile semnificative de la monotonia sistemului structural cum sunt 
întreruperea la anumite niveluri ale unor pereţi sau stâlpi, modificarea dimensiunilor 
unor pereţi, devierea în plan a unor elemente de la un nivel la altul. Evaluarea trebuie 
să evidenţieze efectele acestor discontinuităţi, cum sunt sporurile de eforturi în stâlpi 
care susţin pereţii întrerupţi, starea de eforturi din planşeul - diafragmă de transfer, 
etc. 
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B. Neregularităţi în plan  
 
(1) Evaluarea construcţiilor va urmări identificarea structurilor în care dispunerea 
neechilibrată a elementelor, a subsistemelor structurale şi/sau a maselor, produc efecte 
nefavorabile de torsiune de ansamblu. Pe lângă determinarea comportării la torsiune 
în domeniul elastic, se va estima răspunsul seismic de torsiune în domeniul postelastic 
prin examinarea relaţiei dintre centrul maselor şi centrul de rezistenţă al structurii. Se 
vor investiga în acest context structurile expuse instabilităţii la torsiune. 
 
5.5 Condiţii privind interacţiunea structurii cu alte construcţii sau elemente 
 
5.5.1 Condiţii privind distanţa faţă de construcţiile învecinate 
 
(1) Se va verifica dacă distanţele între clădirile vecine respectă condiţiile date în 
P100 – 1: 2006. 
Se vor investiga efectele posibile ale coliziunii dintre cele două clădiri vecine. Astfel: 

- dacă planşeele sunt decalate, acestea pot produce şocuri prin lovirea stâlpilor 
construcţiei vecine, 

- în cazul în care construcţiile sunt diferite ca înălţime, construcţia mai joasă şi mai 
rigidă poate acţiona ca reazem pentru construcţia mai înaltă; efectele posibile sunt 
aplicarea unei forţe suplimentare construcţiei joase, în timp ce construcţia înaltă va 
suferi o discontinuitate însemnată a rigidităţii, care modifică răspunsul seismic, 

- când construcţiile sunt egale ca înălţime şi cu sisteme structurale similare, cu 
planşeele la acelaşi nivel, efectul coliziunilor este nesemnificativ, astfel încât se pot 
accepta dimensiuni de rosturi oricât de reduse 
 
5.5.2 Condiţii referitoare la supante 
 
(1) Referirile din această secţiune privesc planşeele cu suprafaţă limitată, dispuse 
la interior, între nivelurile curente ale construcţiei, de regulă adăugate ulterior 
construcţiei iniţiale. Pentru a putea asigura stabilitatea la forţe laterale se pot avea în 
vedere două soluţii: 

- prevederea unei structuri proprii de rezistenţă la forţe laterale; 

- ancorarea de structura principală, care trebuie să fie capabilă să preia forţele aduse 
de planşeul intermediar. 

Evaluarea seismică trebuie să stabilească dacă supanta este asigurată la forţe laterale 
prin unul din cele două tipuri de soluţii menţionate. 
 
5.5.3 Condiţii referitoare la componentele nestructurale 
 
(1) Examinarea efectuată în cadrul evaluării calitative trebuie să stabilească 
relaţiile între structură şi componentele nestructurale precum şi tipul şi calitatea 
legăturilor între acestea.      
                              
(2) În cazul structurilor în cadre de beton armat sau metalice se vor identifica, în 
principal, următoarele aspecte:  
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- măsura în care distribuţia pereţilor de umplutură fără rol structural, dar care prin 
realizarea efectivă acţionează ca elemente structurale afectează regularitatea pe 
verticala construcţiei (de exemplu, prin crearea unor niveluri slabe) şi pe orizontală 
(prin crearea unei excentricităţi semnificative între centrul maselor şi centrul de 
rigiditate); 

- eventualele situaţii de interacţiuni necontrolate cu pereţii de umplutură sau cu alte 
elemente de construcţie (formarea stâlpilor scurţi, de exemplu). 
 
(3) Aspectele specifice care definesc calitativ comportarea seismică a elementelor 
de construcţie nestructurale, echipamentelor şi instalaţiilor din clădiri sunt prezentate 
în Anexa E.     
  
5.6   Condiţii de alcătuire specifice diferitelor categorii de structuri 
 
(1) Condiţiile se referă la regulile de alcătuire corectă a structurilor şi a 
elementelor structurale considerate individual şi a conexiunilor dintre acestea, astfel 
încât răspunsul seismic aşteptat al construcţiei să fie unul favorabil. 
Condiţiile au în vedere ierarhizarea adecvată a rezistenţei structurale, în măsură să 
asigure dezvoltarea unor mecanisme de disipare a energiei seismice favorabile, cu 
înzestrarea zonelor critice cu suficientă deformabilitate în domeniul postelastic. 
Cu prilejul evaluării se vor identifica eventualele deficienţe de alcătuire care să 
favorizeze ruperea prematură de tip fragil a unor elemente sau fenomene de 
instabilitate. 
Aceste condiţii care depind de tipul structurii şi natura materialului structural sunt 
detaliate în anexele la prezentul cod, pentru structuri de beton armat, structuri din oţel 
şi din zidărie. 
Condiţiile sunt prezentate sub forma unor liste de criterii de alcătuire corectă a 
elementelor, a căror complexitate depinde de tipul metodologiei de evaluare date în 
anexele corespunzătoare structurilor din beton armat, oţel şi zidărie (anexele B, C şi 
D). 
Unele din aceste condiţii privesc rezistenţa secţiunilor, altele reprezintă măsuri de 
alcătuire (reguli constructive) pentru elemente care fac parte din structuri seismice. 
Deşi condiţiile de rezistenţă pot fi apreciate aproximativ şi prin mijloacele evaluării 
calitative, determinările cantitative pot fi realizate numai prin calcul. 
 
5.7   Condiţii pentru diafragmele orizontale ale clădirilor 
 
(1) Evaluarea seismică a clădirilor trebuie să stabilească măsura în care planşeele 
îşi îndeplinesc rolul structural de a distribui în condiţii de siguranţă încărcările 
seismice orizontale la subsistemele structurale verticale (de exemplu, la pereţi 
structurali şi cadre). 
Comportarea planşeelor este optimă atunci când acestea sunt realizate ca diafragme 
rigide şi rezistente pentru forţe aplicate în planul lor. Aceste condiţii sunt îndeplinite 
la nivel maximal de planşeele de beton armat monolit. 
 
(2) În cazul structurilor cu pereti, planşeul trebuie să asigure rezemarea laterală a 
pereţilor pentru încărcări normale pe suprafaţa acestora. 
 
(3) Obiectivele evaluarii diafragmelor orizontale de beton sunt reprezentate de 
aspectele specifice care intervin la realizarea grinzilor pereţi şi anume: 
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- preluarea eforturilor de întindere din încovoiere. Cu ocazia evaluării trebuie 
verificate dacă armăturile dispuse în elementele de bordare ale planşeului (centuri şi 
grinzi) şi cele din câmpul plăcilor sunt suficiente şi dacă aceste armături sunt continue 
şi conectate adecvat la placă. 

- transmiterea reacţiunilor de la planşeu la reazemele acestuia, pereţi sau grinzi prin 
intermediul unor armături de conectare adecvată. Aceste legături pot servi şi pentru 
ancorarea unor pereţi de zidărie la forţe normale pe planul acestora. 

- colectarea forţelor distribuite în masa planşeelor şi transmiterea lor la elementele 
structurii verticale, atunci când continuitatea legăturii dintre acestea şi diafragmele 
orizontale este întreruptă de goluri sau când încărcarea planşeului se transferă 
structurii verticale prin eforturi de întindere. Colectarea forţelor de inerţie se 
realizează prin armături de oţel cu secţiune suficientă, corect ancorate în masa 
planşeului şi în elementele structurii verticale. 

- „suspendarea” încărcărilor distribuite în masa planşeului prin armături adecvate, 
atunci când eforturile în direcţia de acţiune a forţei seismice sunt întinderi; 

- preluarea eforturilor care apar la colţurile intrânde ale planşeelor prin armături de 
bordare, ancorate corespunzător; 

- preluarea eforturilor din jurul golurilor de dimensiuni mari, prin armaturi 
dimensionate pe modele de calcul adecvate, ancorate suficient în masa planşeului. 
 
(4) În cazul planşeelor de oţel se vor verifica funcţiunile planşeelor-diafragmă, în 
conformitate cu alcătuirea de detaliu a acestora. 
 
(5) Evaluarea va stabili efectele pe care discontinuitatile create de golurile de 
scară le produc asupra comportării structurii, cum sunt solicitarea de tip element scurt 
a stâlpilor, datorate interceptării lor de către rampele scării şi la alte niveluri decât la 
cotele planşeelor. 
 
(6) Pentru clădirile care au planşee fără rigiditate semnificativă în plan (planşee 
din grinzi şi podină din lemn, planşee cu grinzi metalice şi bolţişoare de cărămidă, 
planşee din prefabricate mici fără suprabetonare) evaluarea seismică calitativă şi 
cantitativă se face cu criterii şi procedee specifice (a se vedea anexa D în cazul 
clădirilor cu pereţi structurali din zidărie). 
 
5.8 Condiţii privind infrastructura şi terenul de fundare 
 
(1) Evaluarea seismică a construcţiilor are în vedere, ca una din principalele 
componente stabilirea măsurii în care sistemul fundaţiilor îşi îndeplineşte rolul 
structural. În acest scop:  

(i) se va identifica sistemul fundaţiilor (şi, dacă este cazul, al infrastructurii) şi se va 
evalua măsura în care acesta posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren 
acţiunile suprastructurii suficient de uniform; 

(ii) vor fi identificate natura terenului şi eventualele tasări diferenţiale sau deformaţii 
remanente, produse de acţiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum şi efectele 
acestora, manifestate sau potenţiale, asupra elementelor structurii, inclusiv a 
fundaţiilor. 
 



 22

(2) La examinarea sistemului fundaţiilor (infrastructurii) se vor verifica şi 
condiţiile de alcătuire prevăzute în Normativul pentru proiectarea fundaţiilor NP 112-
04. 
 
(3) Evaluarea fundaţiilor va avea în vedere şi prezenţa eventuală a apei deasupra 
nivelului de fundare şi efectele acesteia asupra elementelor fundaţiilor şi subsolului, 
inclusiv din punctul de vedere al afectării durabilităţii. 
 
(4) Evaluarea sistemului de fundare şi al terenului va stabili şi eventualele efecte 
de interacţiune cu clădirile situate în imediata lor vecinătate, mai ales dacă acestea au 
fost construite ulterior clădirii examinate. 
 
(5) Evaluarea sistemului de fundaţii este tratată separat în cap. 7 
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6. EVALUAREA PRIN CALCUL 
 
6.1 Aspecte generale 
 
(1) Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifică dacă 
construcţiile existente, degradate sau nu, satisfac cerinţele stărilor limită considerate la 
acţiunea seismică de calcul asociată, aşa cum se specifică la 2.1. 
 
(2) Metodologiile de evaluare vor utiliza metodele generale de calcul indicate în  
P100-1: 2006, 4.3, cu modificările date în prezentul cod pentru anumite probleme 
specifice care intervin în evaluare. 
 
6.2 Acţiunea seismică şi combinatiile de incarcare 
 
(1) Modelele de baza pentru definirea miscarii seimice sunt cele precizate în 
P100-1: 2006, 3.2.2 şi 3.2.3. 
 
(2) Din acest punct de vedere spectrul de proiectare dat în P100-1: 2006, 3.2.2.2 
scalat pentru valorile acceleratilor terenului stabilite pentru diferitele stari limită, 
reprezintă referinţa de bază. Se pot aplica şi reprezentările alternative specificate la 
2.2.1(2). 
Conform 2.1(3) pentru cazul construcţiilor existente se acceptă niveluri de asigurare 
inferioare celor corespunzătoare construcţiilor nou proiectate. 
 
(3) În metodologiile care folosesc spectrul elastic redus, valorile factorilor q se 
stabilesc aşa cum se arată la 6.7.2 şi 6.8.4, corespunzator nivelului metodologiei 
utilizate. 
 
(4) Acţiunea seismică de proiectare se combină cu alte acţiuni permanente şi 
variabile, aşa cum se arată în CRO - 2005. 
 
6.3 Modelarea structurii 
 
(1) Modelul structurii se stabileşte pe baza informaţiilor obţinute conform cap. 4. 
Modelul trebuie să permită determinarea efectelor acţiunilor în toate elementele 
pentru combinaţia de încărcări prezentată la 4.3.2(4) din P100-1: 2006. 
 
(2) Se aplică prevederile P100-1: 2006 privind modelarea (P100-1: 2006, 4.3.1) şi 
efectele torsiunii accidentale (P100-1: 2006, 4.3.2). 
 
6.4 Metodele de calcul 
 
(1) Efectele acţiunii seismice, care urmează să fie combinate cu efectul altor 
încărcări permanente şi variabile, conform prevederilor CRO-1-1.1:2005 pot fi 
evaluate printr-una din următoarele metode: 

- calculul la forţă laterală static echivalentă (LF); 

- calculul modal bazat pe spectrul de răspuns (MRS); 

- calculul static neliniar; 
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- calculul dinamic neliniar. 

În cazul utilizării metodelor de calcul în domeniul elastic, se consideră valori ale 
forţelor laterale obţinute prin reducerea forţelor răspunsului elastic prin factorul de 
comportare. 
 
(2) Se aplică prevederile de la 4.5.3.6.1 şi 4.5.3.6.2 din P100 – 1: 2006. 
 
6.5 Verificările elementelor structurale 
 
(1) Verificările elementelor structurale constau în verificarea condiţiei ca cerinţa 
seismică să fie mai mică, la limita egală, cu capacitatea elementului. Verificarea se 
face în termeni de rezistenţă sau deformaţii, funcţie de tipul metodei şi natura cedării 
elementului. Modul concret de realizare al verificărilor se indică pentru fiecare din 
metodologiile prevazute în cod (6.7, 6.8 şi 6.9). 
 
6.6 Metodologii de evaluare 
 
(1) Prezentul cod prevede 3 metodologii de evaluare a construcţiilor, definite de 
baza conceptuală, nivelul de rafinare al metodelor de calcul şi de nivelul de detaliere 
al operaţiunilor de verificare. 
Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt: 
• cunoştintele tehnice în perioada realizării proiectului şi execuţiei construcţiei; 
• complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definită de 

proporţii (deschideri, înălţime), regularitate etc.; 
• datele disponibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de cunoastere); 
• functiunea, importanta şi valoarea clădirii; 
• condiţiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile PGA, condiţiile 

locale de teren; 
• tipul sistemului structural; 
• nivelul de performanţă ales pentru clădire. 
 
(2) Prezentul cod prevede 3 metodologii de evaluare: 
• Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificată) 
• Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru construcţiile obişnuite 

de orice tip); 
• Metodologia de nivel 3. Această metodologie utilizează metode de calcul neliniar 

şi se aplică la construcţii complexe sau de o importanţă deosebită, dacă se 
dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă şi la 
construcţii de tip curent datorită gradului de încredere superior oferit de metoda 
de investigare sau în cazul în care clasificarea într-o grupă de risc pe baza 
coeficientului R3 nu este evidentă. 

 
6.7 Metodologia de nivel 1 
 
6.7.1 Domeniul de aplicare 
 
(1) Metodologia de nivel 1 se poate aplica la: 

- construcţii regulate în cadre de beton armat, cu sau fără pereţi de umplutură din 
zidărie cu până la 3 niveluri, amplasate în zone seismice cu valori ag ≤ 0,12 g. 
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- construcţii cu pereţi structurali din zidărie nearmată sau din zidărie confinată, cu 
planşee din beton armat sau cu planşee fără rigiditate semnificativă în plan orizontal, 
în condiţiile precizate în anexa D 

- construcţii cu pereţi structurali desi de beton armat monolit (sistem fagure) cu până 
la 5 niveluri, amplasate în orice zone seismice 

- construcţii de orice tip amplasate în zone seismice cu ag = 0,08g. 

- componente nestructurale din clădiri, în condiţiile precizate în anexa E 

Aplicarea metodologiei de nivel 1 la construcţiile de mai sus este valabilă numai dacă 
acestea aparţin categoriei de importanţă şi expunere la hazardul seismic III. 
Metoda este aplicabilă în special la construcţii la care rezistenţa laterală este asigurată 
de pereţi de zidărie (confinată sau nu) sau din beton armat. 
 
(2) Evaluarea simplificata poate fi utilizată pentru stabilirea unor caracteristici 
globale ale unor construcţii proiectate numai pentru incarcari gravitationale, fără un 
sistem structural definit şi identificabil pentru preluarea forţelor orizontale seismice. 
 

NOTĂ Asemenea construcţii sunt, de exemplu, unele blocuri înalte (peste 6 - 7 etaje) 
interbelice, dar şi unele construcţii executate ulterior, până la apariţia unor regelementări 
tehnice de proiectare seismică. La asemenea construcţii, o evaluare prin instrumente de 
investigare de nivel superior nu este nici posibilă, nici recomandabilă. Aceste clădiri 
prezintă vicii esenţiale, de conformare şi de alcătuire evidente şi o rezistenţă insuficientă 
la forţele laterale, ceea ce le fac extrem de vulnerabile la acţiunea cutremurelor. Pentru 
aceste clădiri instrumentele de calcul evoluate nu se pot aplica pentru că structura, de 
altfel foarte slabă, nu poate fi modelată decât formal cu procedeele specifice acestor 
metodologii, deoarece defectele intrinseci de alcătuire elimină, principial, ipotezele 
modelelor teoretice. Din aceste considerente, efortul de modelare şi de calcul nu se 
justifică pentru că precizia rezultatelor este iluzorie, iar concluziile cât se poate de 
previzibile. 
La clădirile de acest tip, de regulă, se poate trece direct la elaborarea soluţiei de 
intervenţie, numai pe baza rezulatatelor pe care le poate furniza metodologia de tip 1. 

 
(3) Metodologia de evaluare de tip 1 poate fi utilizată, opţional şi pentru analiza 
unor construcţii mai complexe sau mai importante, în scopul obţinerii unor informaţii 
preliminarii. 
 
(4) Metodologia de nivel 1 implică:  

(i) Evaluarea calitativă a construcţiei pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire şi 
de detaliere a construcţiilor. Rezultatele examinării calitative se înscriu într-o listă, 
care arată dacă şi, în ce măsură, construcţia şi elementele ei satisfac criteriile de 
alcătuire corectă. Listele de condiţii sunt date în anexele specifice structurilor din 
diferite materiale. 

(ii) Verificări prin calcul, folosind metode rapide de calcul structural şi verificări 
rapide ale stării de eforturi (a efectelor acţiunii seismice) în elementele esenţiale ale 
structurii. 
 
6.7.2 Evaluarea prin calcul 
 
(1) Evaluarea efectelor acţiunii seismice de proiectare (eforturi şi deformaţii) se face 
considerând structura încărcată cu forţa laterală echivalentă (vezi P100-1: 2006) şi 
procedee simplificate de calcul privind distribuţia forţelor între elementele verticale 
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ale structurii şi pentru determinarea eforturilor, a perioadelor vibraţiilor proprii etc. 
Verificările se referă numai la starea limită ultimă. 
Valoarea factorului de comportare al structurii se ia funcţie de natura structurii şi a 
materialului din care este realizat astfel: 
 

Tabelul 6.1 Valori q adoptate în metodologia de nivel 1 
Tipul de structură  

- structuri de beton armat q = 2,5 
- structuri cu schelet de beton armat în concepţie 
gravitaţională cu panouri de umplutură de zidărie q = 2,0 

- structuri din zidărie simplă (nearmată) q = 1,5 
- structuri din zidărie confinată (inclusiv cele 
proiectate conform P2-75) 

q = 2,0 

- structuri de oţel:  
⋅ cadre necontravântuite q = 4,0 
⋅ cadre contravântuite cu diagonale în „X” q = 3,0 
⋅ cadre contravântuite cu diagonale în „V” q = 1,5 
⋅ cadre contravântuite excentric q = 4,0 

 
Valorile q indicate sunt valori aproximative (în general acoperitoare), pentru structuri 
care nu respectă, decât parţial, regulile de alcătuire ale construcţiilor din zonele 
seismice. 
În cazul când se dispune de date suficient de sigure privind detaliile de alcătuire şi 
redundanţa cladirii şi acestea permit considerarea unor valori imbunatatite, se vor 
corecta în consecinta valorile din tabelul 6.1. 
 
(2) Forţa seismică statică echivalentă într-o direcţie orizontală a clădirii se 
calculează cu expresia (4.4) din P100-1: 2006. 

   ( ) λγ ⋅⋅⋅= mTSF 1dIb      (6.1) 
unde : 
Sd(T1)  ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzatoare perioadei 

fundamentale; 
T1  perioada proprie fundamentală de vibraţie a clădirii în planul vertical 

ce conţine direcţia orizontală considerată; 
m  masa totală a clădirii; 
γI factorul de importanţă - expunere al construcţiei, conform 4.4.5 din 

P100-1: 2006; 
λ factor de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu 

fundamental prin masa modală efectivă asociată acesteia, ale cărui 
valori sunt: 

    λ = 0,85, dacă clădirea are mai mult de 2 niveluri; 
     λ = 1,      în celelalte cazuri. 
 
(3) Perioada fundamentală de vibraţie a clădirii în direcţia considerată T, necesară 
pentru stabilirea valorii spectrale Sd se poate calcula cu expresia: 

4
3

T HkT ⋅=       (6.2) 
în care: 
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kT coeficient care are valorile 0,07 pentru structuri în cadre de beton 
armat şi 0,045 pentru structuri cu pereţi de beton armat şi pereţi de 
zidarie 

 0,110 pentru structuri din oţel în cadre necontravântuite  
 0,075 pentru structuri din oţel în cadre contravântuite excentric  
 0,050 pentru structuri din oţel în cadre contravântuite centric  
H înălţimea clădirii (în m) deasupra bazei (a secţiunii unde se admite că 

se încastrează structura) 
 
În cazul clădirilor cu structura din cadre de beton armat cu până la 10 niveluri 
supraterane, pentru evaluarea aproximativă a perioadei fundamentale se poate folosi 
alternativ şi relaţia: 

T = 0,1n     (6.3) 
în care n este numărul de niveluri deasupra bazei 
 
(4) Distribuţia forţei laterale furnizate de relaţia (6.1) se face pe baza relaţiei 
aproximative. 

∑
= n

1
ii

ii
bi

zm

zm
FF     (6.4) 

în care: 
Fi  este forţa tăietoare la nivelul i; 
Fb  forţa seismică statică echivalentă. 
n  numărul total de niveluri; 
mi  masa nivelului i; 
zi  înălţimea nivelului i faţă de baza construcţiei în modelul de calcul 
 
(5) Valorile medii ale eforturilor unitare normale în secţiunile stâlpilor şi pereţilor, 
din încărcările verticale se determină pe baza ariilor aferente de planşeu folosind 
valorile încărcărilor considerate în gruparea de încărcări care include acţiunea 
seismică, conform CRO-1-1.1: 2005. 
Componenta forţei axiale “indirecte” din forţa laterală se ia în considerare numai 
pentru stâlpii marginali. Valoarea acesteia se determină pe baza forţelor tăietoare din 
grinzile adiacente estimate la extremităţile grinzilor. 
 
(6) Valorile medii ale eforturilor unitare tangenţiale, vm în elementele verticale ale 
structurii, stâlpi sau pereţi, se determină cu relaţia aproximativă: 

c

b
m A

F
=ν      (6.5a) 

în care Ac este suma ariilor pereţilor dispuşi în direcţia în care se face calculul sau 
suma ariilor secţiunilor de stâlpi ai cadrelor orientate pe direcţia în care se face 
calculul.  În cazul stâlpilor din oţel se consideră numai aria pereţilor secţiunii orientaţi 
pe direcţia în care se face calculul. 
 
(7)  Valorile medii ale tensiunilor normale în diagonalele contravântuirilor 
verticale se determină cu relaţia aproximativă:      

α
σ

cosA
F

c

b
m =     (6.5b) 
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în care Accosα este suma proiecţiilor pe orizontală a ariilor diagonalelor 
contravântuirilor orientate pe direcţia în care se face calculul. 
           
(8) Valorile eforturilor normale unitare din stâlpi şi ale eforturilor unitare 
tangenţiale din toate elementele structurale verticale ale construcţiei se compară cu 
valori considerate admisibile pentru structurile din diferite materiale. Valorile 
admisibile sunt date în lista de condiţii pe care trebuie să le respecte construcţia (vezi 
anexele B, C, D). 
 
(9) În situaţia în care verificările de rezistenţă nu sunt satisfăcute este 
recomandabilă aplicarea unei metodologii de nivel superior, dacă prin aceasta este 
posibil să se încadreze construcţia într-o clasă cu risc mai redus. În general, dacă sunt 
necesare, măsurile de intervenţie nu se bazează pe rezultatele metodologiei de nivel 1. 
Fac excepţie construcţiile indicate la 6.7.1(2).   
 
6.8 Metodologia de nivel 2 
 
6.8.1 Domeniul de aplicare 
 
(1) Metodologia de evaluare de nivel 2 se aplică la toate clădirile la care nu se 
poate aplica metodologia de nivel 1. 
 
(2) Metodologia de nivel 2 implică: (i) evaluarea calitativă constând în verificarea 
listei de alcătuire structurală (mai detaliate decât în cazul metodologiei de nivel 1) 
date în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale şi (ii) evaluarea 
cantitativă bazată pe un calcul structural elastic şi factori de comportare diferentiaţi pe 
tipuri de elemente. 
 
6.8.2 Principiul metodei de calcul 
 
(1) Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forţe convenţionale  
aplicate construcţiei. Mărimea forţelor laterale este stabilită astfel încât deplasările 
(deformaţiile) obţinute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forţe să 
aproximeze deformaţiile impuse structurii de către forţele seismice. 
 
 

NOTĂ Întrucât pentru majoritatea cutremurelor deplasarile raspunsului elastic 
reprezinta o limita superioara a deplasarilor seismice neliniare (a deplasarilor reale), 
fortele laterale aplicate structurii sunt cele corespunzatoare raspunsului seismic elastic 
evaluat pe baza spectrului de raspuns neredus prin factori q. Regula “deplasării egale” 
(fig. 6.1) este valabila atata vreme cat perioada constructiei este mai mare decat valoarea 
Tc a spectrului. În cazurile în care aceasta conditie nu este satisfacuta deplasarile efective 
sunt superioare celor corespunzatoare raspunsului elastic şi pentru evaluarea lor trebuie 
aplicate corecţii. Astfel, în cazul cutremurelor vrancene inregistate în Campia Romana 
pentru care Tc = 1.6 sec, majoritatea clădirilor se înscriu în domeniul 0 – Tc. Din acest 
motiv, atunci când se evaluează deplasările la ULS se aplică corecţia prin intermediul 
factorilor c indicaţi la 6.8.4(2). 
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(2) La acţiunea cutremurului de proiectare construcţia depăşeşte pragul elastic, iar 
eforturile în elementele structurii rezultate ca urmare a aplicării forţei laterale 
convenţionale depăşesc eforturile corespunzătoare rezistenţelor efective. 
Relaţia de verificare depinde de modul de cedare, ductil sau fragil, al elementului 
structural considerat la diferitele tipuri de solicitare (M,V,N). 
În cazul cedării ductile, verificarea se face comparând efortul înregistrat sub acţiunea 
forţelor laterale şi gravitaţionale, împărţit la un factor de reducere a cărui valoare este 
specifică naturii ruperii elementului la tipul de efort considerat, cu efortul capabil. 
Acesta din urmă se determină cu rezistenţele medii ale materialelor împărţite la 
factorii de încredere şi factorii parţiali de siguranţă. 
 

NOTĂ Factorii de reducere sunt diferiţi de la element la element, funcţie de tipul 
potenţial de rupere. Factorul de reducere individual corespunde unui factor de comportare 
corespunzător unei structuri ipotetice care mobilizează ductilitatea potenţială a 
elementului considerat. Factorii de reducere corelează forţa elastică cu cea inelastică ce 
produce aceleaşi deformaţii a elementului.  
Prin comparaţii între cerinţe şi capacităţi, pentru fiecare element structural, se obţin astfel 
informaţii mai semnificative decât cele furnizate de metodologia din P100/92(96) bazată 
pe un factor de reducere unic pe structură, stabilit în mare măsură arbitrar. 

 
Figura 6.1 

 
(3) În cazul cedărilor neductile (cedări fragile) verificarea constă în compararea 
efortului rezultat sub acţiunea forţelor laterale şi gravitaţionale, asociate plastificării 
elementelor structurale ductile ale structurii, cu valoarea efortului capabil calculat cu 
valorile minime ale rezistenţelor materialelor (cu valorile caracteristice împărţite la 
CF şi factorii parţiali de siguranţă). Altfel spus, elementele/mecanismele fragile se 
verifică la valori ale cerinţelor calculate din condiţiile de echilibru, pe baza eforturilor 
transmise elementelor neductile de către elementele ductile. 
 
(4) Valorile q corespunzătoare proprietăţilor structurilor de diferite tipuri, din 
beton armat, oţel, zidărie, sunt date în anexele la prezentul cod pentru structurile din 
aceste materaiele. 
 
 
 
 
 
 

 dy – deplasarea la iniţierea 
curgerii 

du – deplasarea ultimă 

Fy – forţa la iniţierea curgerii

Fe – forţa asociată 
răspunsului seismic elastic 
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6.8.3 Calculul structural 
 
(1) Calculul structural în domeniul elastic poate utiliza una din cele două metode 
date în P100-1: 2006, în condiţiile date de cod, respectiv metoda forţelor seismice 
statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. 
Se consideră spectrele răspunsului elastic, cu ordonatele nereduse prin factorul q . 
 
(2) Distributia pe verticala a fortelor seismice orizontale, în cazul utilizarii 
metodei fortelor statice echivalente se face conform 4.5.3.3.1 din P100-1: 2006. 
 
(3) Efortul de torsiune de ansamblu se determină pe baza prevederilor 4.5.3.2.4, în 
cazul metodei forţelor statice echivalente şi ale secţiunii 4.5.3.3.3 în cazul metodei de 
calcul modal, din acelaşi cod. 
 
(4) În cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabilă prin fisurare 
(structuri de beton şi zidărie) în calculul structural se aplică prevederile P100-1: 2006 
privitoare la determinarea valorilor de proiectare ale rigidităţilor, împreună cu 
precizările suplimentare date în Anexa E a codului P100-1: 2006. 
 
6.8.4 Relaţiile de verificare 
 
(1) Verificarea elementelor structurale se face la starea limită ultimă şi respectiv 
starea limită de serviciu, similar condiţiilor prevăzute de P100-1: 2006 la proiectarea 
structurilor noi. În cazul ULS se efectuează verificări ale rezistenţei şi ale deplasărilor 
laterale, în timp ce la SLS se efectuează numai verificări ale deplasărilor laterale. 
 
(2) Valorile deplasărilor laterale în SLS sunt furnizate de calculul structural sub 
forţele seismice elastice (nereduse), asociate acestei stări limită. 
În cazul ULS cerinţele de deplasare se determină înmulţind valorile deplasărilor 
obţinute din calculul structural sub încărcările seismice elastice (nereduse) asociate 
acestei stări limită cu coeficientul c (Anexa E, P100-1: 2006): 

 2
T
T5,23c1

c

≤−=≤   

în care: 
T  perioada fundamentală a oscilaţilor proprii 
Tc  perioada caracteristică (de colţ) din spectrul răspunsului seismic 
 
(3) Efectuarea verificărilor de rezistenţă în cazul ULS depinde de modul de cedare 
ductil sau fragil al elementului structural sub acţiunea efortului (efectul acţiunii) 
considerat. 
Definirea caracterului cedării elementelor este definit în anexe pentru structuri din 
diferite materiale. 
 
(4) Eforturile secţionale în elementele cu comportare inelastică se evaluează pe 
baza relaţiei de principiu: 

  g
*
Ed EE

q
1E +=       (6.6) 

în care: 



 31

dE   efortul total de calcul 
*
EE  efortul din acţiunea seismică considerând spectrul de răspuns elastic       

(neredus) 
gE  efortul din acţiunile neseismice, (cu valorile corespunzătoare 

combinaţiei de încărcări care include acţiunea seismică) 
q factorul de reducere corespunzător tipului de element analizat, 

respectiv naturii cedării la tipul de efort considerat 
Valorile q sunt precizate în anexele pentru structuri din beton armat, oţel, zidărie sau 
lemn. 
 
(5) Valorile de calcul ale eforturilor pentru elemente cu cedare fragilă 
(nedisipativă) se obţin din condiţii de echilibru pe mecanismul structural de 
plastificare (mecanism de disipare de energie). 
Schemele de calcul pentru structuri de tip cadru, structuri cu pereţi, structuri cu 
contravântuiri etc., sunt date în P100-1: 2006 şi codurile complementare, cum sunt 
CR-1-2-1.1 etc. 
 
(6) Relaţia de verificare a rezistenţei se prezintă sub forma  
  dd RE ≤        (6.7) 
în care: 

dR  valoarea efortului capabil, calculată pe baza modelelor mecanice 
specifice tipului de structură (conform capitolelor 5…9 din P100-1: 
2006 şi codurilor specifice structurilor din diferite materiale). 

La determinarea valorilor Rd se vor utiliza valorile rezistenţelor, definite la 6.8.2(2) şi 
(3). 
  
6.9 Metodologia de nivel 3 
 
6.9.1 Domeniul de aplicare 
 
(1) Metodologia de nivel 3 se aplică la construcţii importante şi complexe la care 
se doreşte o evaluare mai precisă a performanţelor seismice ale construcţiei. În 
prealabil, construcţiile au fost supuse verificării prin metodologia de nivel 2. 

(2) Metodologia de nivel 3 implică evaluarea calitativă constând în verificarea 
listei complete de condiţii de alcătuire structurală dată în anexele corespunzătoare 
structurilor din diferite materiale (operaţie efectuată odată cu aplicarea anterioară a 
metodologiei de nivel 2) şi o evaluare prin calcul care ia în considerare în mod 
explicit comportarea inelastică a elementelor structurale sub acţiunea cutremurelor 
severe. 

(3) Pentru aplicarea metodologiei de nivel 3 este preferabil să se dispună de 
proiectul iniţial al clădirii analizate, datorită necesităţii cunoaşterii cu precizie 
superioară a detaliilor de execuţie.  

(4) Se pot utiliza două metode de calcul şi anume: 
- metoda bazată pe calculul static neliniar 
- metoda bazată pe calculul dinamic neliniar. 
Metodele sunt descrise în P100-1: 2006. La 6.9.2 se fac câteva precizări referitoare la 
aplicarea calculului static neliniar. 
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6.9.2 Metoda de calcul static neliniar 
 
6.9.2.1 Performanţele metodei. Condiţii de aplicare 
 
(1) Metoda de calcul static neliniar realizează: 
- evaluarea directă a structurii în ansamblul ei şi nu prin intermediul unor verificări pe 
elemente structurale considerate individual. Rezultatul evaluării prezintă un grad de 
încredere superior celui obţinut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 şi 2; 
- verificarea structurii prin intermediul caracteristicii celei mai semnificative pentru 
răspunsul seismic, respectiv deformaţiile structurii. 
 
(2) Metoda este indicată în cazul structurilor la care contribuţia modurilor 
superioare de vibraţie este puţin importantă pentru comportarea în regim dinamic. În 
cazul structurilor la care se aşteaptă amplificări dinamice majore a deplasărilor la 
anumite niveluri se recomandă folosirea metodei calculului dinamic neliniar. 
 
6.9.2.2 Etapele calculului 
 
În această secţiune se prezintă succint etapele principale ale calculului şi se fac unele 
precizări suplimentare privind efectuarea unor operaţii din ansamblul celor care 
alcătuiesc procesul de verificare. Se consideră cazul acţiunii unidirecţionale a 
seismului. 

(i) Deteminarea curbei forţă tăietoare de bază – deplasarea la vârf a construcţiei cu 
ajutorul unui program de calcul static neliniar, considerând valorile medii ale 
caracteristicilor de rezistenţă şi deformaţie ale materialelor. Datorită incertitudinilor 
privind distribuţia pe verticală a forţelor de inerţie se recomandă a se utiliza cel puţin 
două distribuţii înfăşurătoare: 
 - o distribuţie conformă primului mod de vibraţie (se acceptă simplificat şi 
distribuţia corespuzătoare unei deformaţii liniare pe verticală); 
 - o distribuţie la care forţele laterale sunt proporţionale cu masele de nivel. 
În cazul primei variante se obţine o limită superioară a momentului seismic de 
răsturnare, iar în cazul celei de a doua se obţine o limită superioară a forţei tăietoare în 
elementele verticale ale primelor niveluri. 
Calculul static neliniar efectuat oferă ca rezultate importante configuraţia 
mecanismului de plastificare, rezistenţa şi capacitatea de deformare la forţe laterale a 
structurii.          

(ii) Evaluarea proprietăţilor sistemului cu un singur grad de libertate echivalent, 
funcţie de proprietăţile dinamice şi de rezistenţă ale structurii analizate, determinate în 
pasul anterior. Echivalarea este necesară pentru a compara caracteristicile structurii cu 
cerinţele stabilite din spectrele răspunsului seismic. Rigidităţile elementelor 
structurale se stabilesc conform prevederilor Anexei E din P100-1: 2006. 

(iii) Determinarea cerinţei de deplasare utilizând spectrele inelastice de răspuns pe 
amplasament. În cazul în care obţinerea unor accelerograme specifice 
amplasamentului este dificilă, se pot folosi spectre inelastice aproximative, definite 
funcţie de perioada şi de rezistenţa sistemului cu un singur grad de libertate 
echivalent. 
Pentru evaluarea cerinţei de deplasare δ se poate folosi şi expresia (6.8) bazată pe 
regula “deplasării egale” 
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2

e 2
TcS ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π
δ       (6.8) 

în care:  
Se  este valoarea din spectrul de acceleraţie elastic corespunzătoare 

perioadei fundamentale a vibraţiilor proprii ale structurii 
c   este factorul de amplificare definit la 6.8.4. 

(iv) Folosind relaţiile inverse de echivalare definite în cadrul punctului (ii) şi valoarea 
spectrală determinată la punctul (iii) se obţine cerinţa de deplasare la vârful structurii. 

(v) Se „împinge” structura până la atingerea cerinţei de deplasare determinate la 
punctul (iv) şi se verifică: 

- deplasările relative de nivel; 

- rezistenţa în cazul elementelor cu cedare fragilă; 

- capacitatea de deformare în cazul elementelor cu cedare ductilă. 

Se recomandă „deformarea” structurii până la obţinerea unei deplasări la vârf egală cu 
150% din valoarea determinată la punctul (iv) pentru a identifica eventualele 
mecanisme de rupere şi deficienţe structurale. 
Verificările elementelor, considerate individual, se fac în termeni de rotiri în 
articulaţiile plastice în cazul elementelor ductile şi în termeni de rezistenţă în cazul 
elementelor cu cedare fragilă. 
Valorile capabile ale rotirilor plastice funcţie de alcătuirea concretă a elementelor se 
dau în anexele pentru structurile din diferite materiale. Aceste valori conţin 
coeficienţii de siguranţă. 
Verificarea elementelor neductile (cu rupere potenţială la forţă tăietoare) se face 
conform prevederilor de la 6.8.2(3). 

(vi) Curba forţă tăietoare de bază – deplasare laterală permite şi verificări de ansamblu 
ale structurii la ULS: 

a) în termeni de deplasare, comparând cerinţa de deplasare determinată la (iv) cu 
deplasarea capabilă, definită aproximativ ca deplasarea laterală la vârful structurii la 
care intervine ruperea (depăşirea capacităţii de rotire sau ruperea la forţă tăietoare, 
după caz) în primul element vertical esenţial pentru stabilitatea clădirii. 

b) în termeni de rezistenţă, comparând valoarea maximă a forţei tăietoare de bază 
înregistrată cu valoarea forţei seismice de proiectare amplificată printr-un factor care 
cuantifică suprarezistenţa structurii. Acest factor se poate lua egal cu produsul între 
raportul dintre valorile medii şi cele de proiectare ale materialelor cu factorul care 
exprimă redundanţa specifică tipului de structură analizat. Pentru structuri din beton 

armat şi oţel, factorul de suprarezistenţă se poate lua 
1

u25.1
α
α

, în care raportul 
1

u

α
α

 

este definit în P100-1: 2006. 
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7. EVALUAREA FUNDAŢIILOR 
 
7.1 Aspecte generale 
 
(1) În prezenta secţiune se fac o serie de precizări privind aspectele specifice ale 
evaluării sistemului de fundaţii al clădirii. 
 

NOTĂ Sistemul fundaţiilor şi, atunci când există, infrastructura clădirii, constituie o 
componentă esenţială a ansamblului construcţiei, care influenţează în mare măsură răspunsul 
seismic al acestuia. Întrucât în practica actuală a proiectării analiza seismică a fundaţiilor 
construcţiei este tratată uneori superficial şi cu mijloace neadecvate, prin excepţie de la modul 
general de organizare a problematicii codului, s-a considerat util să se marcheze aici unele 
probleme specifice ale acestei componente structurale. 

 
(2) Evaluarea calitativă şi cantitativă a fundaţiilor trebuie să evidenţieze măsura în 
care este îndeplinit rolul lor în ansamblul structural şi situaţiile în care fundaţiile (şi 
când este cazul, infrastructura) constituie veriga slabă în traseul încărcărilor aplicate 
structurii către terenul de fundaţie. 
 

NOTĂ Aceste situaţii se întâlnesc relativ frecvent pentru ca la majoritatea clădirilor proiectate 
până la apariţia generaţiei moderne de coduri seismice, sistemul infrastructurii şi a fundaţiilor 
nu era calculat la acţiunea seismică. 

 
(3) În vederea obţinerii unor rezultate realiste, la evaluarea prin calcul a 
infrastructurii se va utiliza un model de calcul potrivit (7.3) şi valori corecte pentru 
caracteristicile de rezistenţă şi de deformabilitate ale terenului de fundare. 
 
(4) În acest scop se recomandă executarea unor teste ale terenului prin mijloacele 
cercetării geotehnice. În cazul în care se decide executarea unor lucrări de consolidare 
a fundaţiilor sau terenului de fundare asemenea teste sunt obligatorii, chiar dacă se 
dispune de proiectul construcţiei care conţine date despre teren.  
Se recomandă utilizarea mai multor valori ale caracteristicilor de deformaţie ale 
terenului dintr-un domeniu probabil de variaţie, dată fiind sensibilitatea calculului de 
interacţiune teren-structură în raport cu caracteristicile de rigiditate ale modelului.  
 
(5) Evaluarea seismică a sistemului de fundare a unor construcţii, care la 
proiectare nu au fost dimensionate pentru preluarea forţelor laterale seismice va putea 
evidenţia deficienţe cum sunt, de exemplu: 
 - insuficienţa bazei de rezemare, cu risc de rotire excesivă şi răsturnare  
 - depăşirea presiunilor acceptabile pe teren  
 - incapacitatea de a prelua întinderile (tendinţele de ridicare), atât la fundaţii 
directe de suprafaţă, cât şi la fundaţii de adâncime (piloţi, barete). 
 
Pe baza ponderii diferitelor categorii de deficienţe şi a efectului acestora asupra 
calităţii răspunsului seismic al ansamblului se vor stabili indicatorii de îndeplinire ai 
cerinţelor seismice definiţi la cap. 8. 
 
7.2 Teste pentru stabilirea caracteristicilor terenului 
 
(1) Încercările terenului de fundare se efectuează cu metode ale cercetării 
geotehnice, cum sunt: 
 - încercarea cu placa  
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 - încercarea cu dilatometrul 
 - metoda disipării presiunii în pori, asociate încercării de penetrare dinamice. 
În cazul piloţilor se aplică metodele de încercare la compresiune şi întindere. 
 
(2) Încercarea cu placa se efectuează pe fundaţii existente de suprafaţă, prin 
intermediul unui cric hidraulic dotat cu manometru, montat într-un spaţiu creat sub 
fundaţie, între fundul fundaţiei şi placa de reacţiune aşezată pe teren. 
Metoda  furnizează rezultatele cele mai bune pentru terenuri nisipoase, cu pietriş şi 
pentru argile tari. 

 
(3) Atunci când se urmăreşte determinarea condiţiilor geotehnice la adâncime, la 
construcţii fundate pe piloţi, se efectuează încercări pe micropiloţi executaţi în acest 
scop. Încercările urmăresc determinarea capacitaţii la compresiune şi/sau la întindere. 
Încercările se execută în mod similar cu încercările pe piloţi foraţi la construcţii noi, 
prin aplicarea încărcării pe grinzi de reacţiune, rezemate de micropiloţi de reacţiune 
situaţi la distanţe suficient de mari pentru a elimina efectul de grup.  
 
7.3 Calculul infrastructurii şi a sistemului de fundare  
 
(1) Calculul eforturilor şi deformaţiilor în elementele infrastructurii şi al tasărilor 
terenului implică construirea unui model structural adecvat şi o modelare realistă a 
proprietăţilor de deformare (rigiditate) ale terenului. 
 
(2) În cazul construcţiilor fără subsol, modelul de calcul se fixează la nivelul 
marginii superioare a fundaţiilor. Calculul fundaţiilor se face prin izolarea lor şi 
aplicarea forţelor de legătură cu suprastructura. În cazul fundaţiilor izolate şi a 
sistemelor de grinzi de fundaţii modelarea uzuală presupune adoptarea ipotezei de 
corp rigid şi a unei distribuţii liniare a presiunilor pe teren. (fig. 7.1). 
În cazul radierelor, modelul fundaţiei este de regulă rezemat pe resoarte 
caracterizate de proprietăţile idealizate de deformare ale terenului. 

 
Figura 7.1 

În condiţiile aplicării metodei ierarhizării capacităţii de rezistenţă a elementelor 
structurale, forţele de legătură aplicate fundaţiei corespund dezvoltării 
mecanismului de plastificare al structurii, cu zone plastice la baza elementelor 
verticale. 
 
(3) În cazul construcţiilor cu infrastructuri (subsoluri), se pot alege mai 
multe tipuri de modele, cu niveluri de complexitate diferite. În cazul adoptării 
unor modele simplificate rezultatele vor fi interpretate ţinând seama de limitele 
modelului. 
La evaluarea structurilor cu subsoluri se pot utiliza unul din următoarele modele: 
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(a) 

 
 

 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 7.2 

(a) Structura se consideră încastrată la nivelul subsolului, iar cu reacţiunile de la 
bază se calculează infrastructura (fig. 7.2(a)).  
În versiunile mai rafinate, forţele de legătură aplicate fundaţiei corespund 
mecanismului de plastificare. 
 
(b) Structura se consideră încastrată la nivelul terenului. Modelul permite ca în 
valoarea momentului de răsturnare să se considere şi forţele masice de la nivelul 
infrastructurii. Se neglijează deformabilitatea terenului. (fig. 7.2(b)). 
 
(c) Faţă de modelul de la (b), modelul se îmbunătăţeşte prin faptul că se ţine 
seama de deformabilitatea terenului de sub fundaţie, prin introducerea la interfaţa de 
rezemare a unor resoarte calibrate funcţie de proprietăţile terenului (fig. 7.2(c)). 
 
(d) O modelare superioară o constituie aceea în care se ţine seama de ″fixarea″ 
subsolului în terenul în care este îngropat (fig.7.2(d)). Modelul de la (c) se 
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completează cu resoarte orizontale care simulează rezistenţa şi rigiditatea pământului 
înconjurător. 

Presiunile pe teren şi eforturile în elementele structurale sunt mai mari în 
realitate decât cele furnizate de forţele seismice de proiectare datorită 
suprarezistenţei structurii. 
Modelul poate fi îmbunătăţit, pentru a ţine seama de suprarezistenţa construcţiei 
amplificând valorile forţelor orizontale seismice cu un factor adecvat pentru tipul de 
structură examinat.  
 
(5) În calculul la acţiunea seismică trebuie considerate valori ale rigidităţii 
terenului adecvat pentru condiţiile acţiunii de scurtă durată şi a vitezei mari de 
încărcare a cutremurului.  
Aceste valori sunt furnizate de inginerul geotehnician. 
 
(6) Interacţiunea sol structură reduce în general inputul mişcării transmis 
structurii. O acţiune favorabilă o au şi radierele şi plăcile groase de pardoseală care 
uniformizează vârfurile mişcării pe suprafaţa construcţiei. Aceste efecte sunt în 
general neglijate în calcul. 
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8. EVALUAREA FINALĂ ŞI FORMULAREA CONCLUZIILOR 
 
8.1 Aspecte generale ale activităţii de evaluare 
 
(1) Evaluarea seismică a clădirilor este efectuată de ingineri evaluatori (experţi) 
cu competenţă în astfel de lucrări, atestată oficial. 
Activitatea desfăşurată pentru evaluarea clădirii, rezultatele examinării şi studiilor 
efectuate în vederea evaluării, precum şi concluziile referitoare la siguranţa seismică a 
structurii şi eventuala necesitate a intervenţiilor de consolidare structurală şi 
nestructurală, inclusiv natura şi proporţiile acestor intervenţii sunt prezentate în 
raportul de evaluare (expertiză) a construcţiei. Conţinutul detaliat al raportului de 
evaluare este dat la 8.3. 
 
(2)  Evaluarea implică următoarele categorii de activitate: 
 
(i) colectarea informaţiilor despre construcţia existentă referitoare la istoria şi 
funcţiunea clădirii, caracteristicile structurale şi ale terenului de fundare şi cele ale 
elementelor nestructurale şi ale finisajelor, instalaţiilor şi echipamentelor adăpostite. 
 
(ii) stabilirea proprietăţilor mecanice ale materialelor, cu un grad adecvat de 
încredere. 
 
(iii) identificarea stării de afectare fizică şi chimică a construcţiei. 
 
(iv) stabilirea împreună cu beneficiarul lucrării a obiectivelor de performanţă 
urmărite, şi pe această bază a stărilor limită şi a cerinţelor seismice ce decurg. 
 
(v) stabilirea metodologiei de evaluare în corelare cu informaţiile disponibile şi 
stările limită selectate. 
 
(vi) evaluarea calitativă şi evaluarea prin calcul a construcţiei. 
 
(vii) întocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor şi precizarea 
măsurilor necesare. 
 
(3) Procesul de evaluare propriu-zisă (punctul vi, de la (2)) cuprinde: 
• verificarea exigenţelor de conformare şi alcătuire structurală (vezi 4.2) pe baza 

listelor de condiţii date în anexele B, C, D, potrivit materialului structural 
utilizat. 

• verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească elementele 
nestructurale, instalaţiile, echipamentele, utilajele etc. 

• cuantificarea stării de degradare a construcţiei produse de acţiuni seismice şi 
neseismice. 

• verificarea condiţiilor de rezistenţă structurală. 
• verificarea condiţiilor de deformabilitate structurală. 
 
(4) Pe baza rezultatelor evaluării calitative şi a evaluării prin calcul se stabileşte 
vulnerabilitatea construcţiei în ansamblu şi a părţilor acesteia, în raport cu cutremurul 
de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor 
caracteristice amplasamentului asupra construcţiei analizate. 
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(5) Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin 
încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc: 
 
Clasa Rs I, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de 
proiectare corespunzător stării limită ultime. 
 
Clasa Rs II, în care se încadrează construcţiile care sub efectul cutremurului de 
proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii 
este puţin probabilă. 
 
Clasa Rs III, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare 
pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, 
dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 
 
Clasa Rs IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este 
similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare. 
 
(6)     Criteriile pentru încadrarea clădirilor în clasa de risc seismic sunt prezentate la 
8.2. 
 
8.2 Stabilirea clasei de risc a construcţiilor 
 
(1) Rezultatele verificărilor precizate la 8.1(3) reprezintă elementele esenţiale care 
fundamentează evaluarea finală privind starea de siguranţă faţă de acţiunile seismice. 
Aceasta se defineşte global prin vulnerabilitatea construcţiei, raportul de evaluare 
urmând să încadreze construcţia examinată într-o clasă de vulnerabilitate asociată 
cutremurului de proiectare (clasa de risc). 

NOTĂ: În cadrul prezentului cod, pentru a utiliza procedee suficient de simple pentru 
proiectarea curentă, vulnerabilitatea, noţiune esenţial probabilistică, se defineşte convenţional. 
În acest scop se utilizează criterii calitative şi cantitative cu caracter determinist, însoţite de 
raţionamente şi aprecieri inginerşti, care reclamă cunoştinţe profesionale şi experienţă în acest 
domeniu. 

 
(2) Evaluarea siguranţei seismice şi încadrarea în clasele de risc seismic se face pe 
baza a 3 categorii de condiţii care fac obiectul investigaţiilor şi analizelor efectuate în 
cadrul evaluării. Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranţa structurii 
(inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcţiei) şi la măsurile de intervenţie 
necesare, măsura în care cele 3 categorii de condiţii sunt îndeplinite este cuantificată 
prin intermediul a 3 indicatori. Aceştia sunt:  
 
- gradul de îndeplinire a condiţiilor de conformare structurale, de alcătuire a 
elementelor structurale şi a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul 
acţiunii seismice. Acesta se notează cu R1 şi se denumeşte prescurtat gradul de 
îndeplinire al condiţiilor de alcătuire seismică; 
 
- gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporţia 
degradărilor structurale produse de acţiunea seismică şi de alte cauze. 
 
- gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între 
capacitatea şi cerinţa structurală seismică, exprimată în termeni de rezistenţă în cazul 
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folosirii metodologiilor de nivel 1 şi 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării 
metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru ULS. Valorile celor 3 
indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc şi orientează inginerul evaluator în 
stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic aşteptat şi încadrarea într-o 
anumită clasă de risc seismic, precum şi în stabilirea deciziei de intervenţie. 
 
(3) Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de 
condiţii de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat din anexa 
corespunzătoare tipului de material structural folosit. 
Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcţia analizată, asociate cu cele 
4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1 max = 100, corespunzător unei 
construcţii care îndeplineşte integral toate categoriile de condiţii de alcătuire. Cele 4 
intervale distincte ale valorilor R1 sunt date în tabelul 8.1. 
 

Tabelul 8.1. Valorile R1 asociate claselor de risc seismic 
Clasa de risc seismic 

I II III IV 
Valori R1 

< 30 30 – 60 61 – 90 91 – 100 
 
(4) Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de 
degradări structurale şi nestructurale dat în lista specifică tipului de construcţie 
analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat. 
Şi în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de 
construcţia analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj 
maxim R2,max = 100, corespunzător unei construcţii cu integritatea neafectată de 
degradări. 
Cele 4 domenii distincte ale valorilor R2 sunt date în tabelul 8.2. 
 

Tabelul 8.2. Valorile R2 asociate claselor de risc seismic 
Clasa de risc seismic 

I II III IV 
Valori R2 

< 40 40 – 70  71 – 90  91 – 100  
 
(5) Indicatorul R3 evidenţiază capacitatea de rezistenţă şi de deformabilitate a 
structurii în raport cu cerinţele seismice. 
Modul de evaluare al gradului de asigurare seismică depinde de metodologia de 
evaluare, după cum urmează: 
 
(a) Metodologia de nivel 1 
Raportul R3 se estimează în termeni de rezistenţă prin relaţiile: 

med

adm
3 q

R
ν

ν
=      (8.1a)  

pentru elementele verticale ale construcţiilor tip cadru şi ca pereţi structurali 
 

b

adm
3 qF

F
R ∑=      (8.1b) 

pentru contravântuirile structurilor metalice 
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în care: 
admν  valoarea de referinţă admisibilă a efortului unitar tangenţial în elementele 

verticale. Valoarea admν  se dă în anexele B, C şi D pentru elemente de beton 
armat, oţel şi, respectiv zidărie.  

medν   efortul unitar tangenţial mediu calculat conform 6.7.2(6). 
Fadm proiecţia pe orizontală a efortului axial capabil în barele contravântuirii 

verticale 
Fb forţa seismică statică echivalentă calculată conform 6.7.2(2) 
q factorul de reducere corespunzător structurii, conform tabelului 8.1. 
 
(b) Metodologia de nivel 2 
Se determină valorile individuale R3j, pentru fiecare din elementele structurale, 
conform indicaţiilor de 6.8.4 şi relaţiei 6.7. 
Pe baza valorilor obţinute se stabileşte ponderea elementelor structurale cu cedare 
fragilă, cu precădere a elementelor verticale aflate în această situaţie, raportul între 
rezistenţele elementelor verticale şi cele ale elementelor orizontale şi se estimează 
mecanismul structural probabil de disipare al energiei seismice. 
Aceste informaţii constituie elemente esenţiale în estimarea siguranţei seismice a 
structurii şi pentru încadrarea construcţiei într-o anumită clasă de risc.  
Indicatorul R3 la nivelul structurii se determină aproximativ cu relaţia: 

∑

∑
=

j
*

jEd

jRd
3 qV

V
R      (8.2) 

în care: 

jRdV  forţa tăietoare capabilă a elementului vertical j, (sau proiecţia pe orizontală a 

efortului axial, în diagonalele de contravântuire). Valorile jRdV  introduse în 

relaţia (8.2) sunt cele corespunzătoare mecanismului de cedare al elementului 
(după caz încovoiere sau forţă tăietoare) 

*
jEdV  forţa tăietoare în elementul j, obţinute pe baza valorilor din spectrul de răspuns 

neredus 
qj factorul de reducere atribuit elementului pe baza mecanismului potenţial de 

rupere al acestuia (valoare dată din anexele B, C, D pentru structuri din beton 
armat, oţel, respectiv, zidărie). 

Pentru elementele cu cedare fragilă j
*
Edj q/V  se înlocuieşte cu valoarea rezultată din 

echilibrul pe mecanismul de plastificare (vezi 6.8.2(3)). 
 
(c) Metodologia de nivel 3 
Indicatorul R3 se determină în acest caz în termeni de deplasare, cu expresia: 

s

u
3 d

dR =      (8.3) 

ds deplasarea laterală impusă structurii de cutremurul de proiectare, pentru starea 
limită ultimă, la nivelul ales, de regulă la vârful construcţiei 

du deplasarea laterală ultimă (capabilă) a structurii, la acelaşi nivel. 
 
Pentru clădirile cu pereţi structurali din zidărie în toate nivelurile de metodologii, 
coeficientul R3 se stabileşte conform procedurilor din anexa D.  
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Cu caracter orientativ, încadrarea construcţiei în clase de risc în baza valorilor R3 
(exprimat în procente, prin înmulţirea valorilor obţinute cu (7.2) sau (7.3) cu 100) se 
face conform tabelului: 
 

Tabelul 8.3. Valorile R3 asociate claselor de risc seismic 
Clasa de risc seismic 

I II III IV 
Valori R3 (%) 

< 35 36 – 65 66 – 90 91 – 100 
 

NOTĂ: Valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanţei seismice aşteptate a construcţiei, 
trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcţiei într-o 
anumită clasă de risc seismic. Faptul că un anumit indicator, (admiţând că este criteriul critic 
din toate trei, pentru construcţia considerată) se înscrie într-un anumit domeniu de valori, 
asociat unei anumite clase de risc, nu înseamnă automat încadrarea clădirii în acea clasă. 
Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei 
analize complexe a ansamblului condiţiilor de diferite naturi. Investigaţiile efectuate au scopul 
de a identifica verigile slabe ale sistemului structural şi deficienţele semnificative ale 
elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficienţe trebuie ierarhizate din punctul 
de vedere al efectelor potenţiale asupra stabilităţii structurii în cazul atacului unui cutremur 
puternic şi al riscului de pierdere a vieţii oamenilor şi de vătămare a acestora, sau a pagubelor 
materiale. 
În aceste aprecieri, expertul trebuie să evalueze, în primul rând, elementele vitale pentru 
siguranta structurală la seism care prezintă deficienţe majore şi capacitate insuficientă faţă de 
cerinţele de diferite naturi, să precizeze ponderea acestora în ansamblul structurii şi să 
estimeze marja de insecuritate. 
Cunoaşterea mecanismului de cedare probabil al unei structuri este esenţială pentru aprecierea 
corectă atat a răspunsului seismic potenţial al construcţiei, cât şi pentru alegerea potrivită a 
soluţiei de intervenţie. 
Identificarea, chiar aproximativă, a mecanismului de rupere este posibilă în puţine cazuri la 
construcţii vechi, care sunt şi cele mai vulnerabile. Motivele pot fi diferite: absenţa unei 
structuri bine definte pentru preluarea forţelor laterale, lipsa datelor care să permită evaluarea 
comportării structurii în domeniul postelastic (de exemplu, la clădirile de beton armat, datele 
referitoare la lungimile de ancorare şi înnădire ale armăturilor, la armarea transversală în 
zonele critice), riscul necontrolabil al unor ruperi fragile prin acţiunea forţei tăietoare etc. Din 
acest motiv, evaluarea corectă a performanţei probabile a construcţiei trebuie să se bazeze pe o 
analiză cuprinzătoare şi pe o judecată inginerească a tuturor condiţiilor de alcătuire, a 
corelaţiei între efectele acestora, operaţii care reclamă competenţa înaltă şi experienţa 
deosebită. 

 
8.3 Conţinutul raportului de evaluare 
 
Raportul de evaluare va conţine o sinteză a procesului de evaluare, care să ducă şi la 
decizia de încadrare a construcţiei în clase de risc seismic. Această sinteză va 
cuprinde, la nivel minimal: 
a) Datele istorice referitoare la epoca construcţiei şi la nivelul codurilor de proiectare 

aplicate, dacă este cazul. 
b) Datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele 

potenţiale de hazard. 
c) Datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale. 

Se vor face aprecieri globale, calitative privind abilitatea sistemului structural de a 
rezista la acţiuni seismice. 

d) Descrierea stării construcţiei în momentul evaluării. Se vor face referiri la 
comportarea construcţiei la eventuale cutremure pe care le-a suportat clădirea şi 
identificarea efectelor acestora asupra clădirii. 
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Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum sunt 
cele produse de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau cele 
rezultate din lipsa de întreţinere a clădirii. 

e) Rezultatele investigaţiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistenţelor 
materialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective în 
prezent).  

f) Stabilirea valorilor rezistenţelor pe baza cărora se fac verificările, pe baza 
nivelului de cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor (prin aplicarea factorilor 
de încredere, CF). 

g) Precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei. 
În cazuri deosebite sau la solicitarea beneficiarului se pot avea în vedere şi 
obiective suplimentare faţă de cele obligatorii conform 2.1. 

h) Alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelor 
de calcul specifice acesteia. 

i) Efectuarea procesului de evaluare, care cuprinde grupurile de operaţii indicate la 
8.1(3). Completarea listei de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliu 
şi a listei privind starea de integritate a construcţiei. Calculul structural seismic şi 
verificările de siguranţă. Stabilirea indicatorilor R1, R2 şi R3.  

j) Sinteza evaluării şi formularea concluziilor. Încadrarea construcţiei în clasa de risc 
seismic.  

k) Propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural 
suficient de detaliat pentru acest scop, ţinând seama de criteriile date în 2.1, din 
P100-3, partea II-a. 

 
Procesul de evaluare poate fi reprezentat sintetic prin schema bloc a operaţiilor din 
fig. 8.1. 
 
8.4 Necesitatea intervenţiei structurale 
 
(1) Necesitatea intervenţiei structurale asupra construcţiilor existente, degradate 
de acţiunea cutremurului sau vulnerabile seismic se stabileşte pe baza unor criterii 
cum sunt: 
- realizarea unui nivel de siguranţă raţional, 
- mărimea resurselor financiare, materiale, umane pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor din fondul existent, raportat la dimensiunile acestui fond, 
- perioada de exploatare aşteptată, mai mică la clădirile existente decât la cele nou 
construite. 
 
(2) Condiţiile existente pe plan naţional din aceste puncte de vedere fac ca 
clădirile care satisfac cerinţele asociate obiectivului de performanţă siguranţa vieţii 
pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenţă IMR = 40 ani să fie considerate ca 
având nivel de siguranţă suficient faţă de acţiunea seismică. Practic, construcţiile 
încadrate în clasa III de risc seismic îndeplinesc această cerinţă, în timp ce 
construcţiile încadrate în clasele I şi II, nu. În termeni concreţi aceasta înseamnă că 
dacă structura clădirii nu îndeplineşte condiţiile verificării la ULS pentru o acceleraţie 
de: 
- 0,65ag pentru sursa seismică subcrustală Vrancea şi 
- 0,75 ag pentru sursa seismică crustală din Banat, 
în care ag reprezintă acceleraţia terenului pentru un cutremur cu IMR = 100 ani, este 
necesară intervenţia structurală pentru ridicarea nivelului ei de asigurare. 
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Cu alte cuvinte, intervenţia structurală este necesară dacă valoarea gradului de 
asigurare seismică este: 
 R3 < 0,65, pentru sursa seismică Vrancea şi 
 R3 < 0,75, pentru sursa seismică Banat. 
 
(3) Diferenţierea siguranţei clădirilor aparţinând diferitelor clase de importanţă şi 
expunere la cutremur se face prin intermediul valorilor diferenţiate ale factorului γ, 
conform P100-1: 2006, 4.4.5 (vezi 2.1(4)), care amplifică valorile ag. 
 
(4) Nivelul intervenţiei va fi cel puţin cel corespunzător valorilor R3 = 0,65, 
respectiv R3 = 0,75, pentru cele două surse seismice. 
Proprietarul clădirii poate fixa şi niveluri superioare de asigurare şi condiţii mai 
nuanţate de verificare, considerând obiective de performanţă superioare (niveluri de 
performanţă şi niveluri de hazard) potrivit procedurilor din anexa A a codului. 
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SCHEMA LOGICĂ A OPERAŢIILOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 

Figura 8.1 
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ANEXA A 
EVALUAREA SEISMICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE BAZATĂ PE 

PERFORMANŢĂ  
 
A.1 Obiective de performanţă. Definitii  
 
Obiectivul de performanţă este determinat de nivelul de performanţă structurală/nestructurală 
al cladirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.  
 
Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurenţă, in ani, a valorii 
de vârf a acceleratiei orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de depăşire in 50 de ani a 
valorii de vârf a acceleratiei terenului). 
 
Nivelurile de performanţă ale cladirii descriu performanţa seismică aşteptată a acesteia prin 
descrierea degradărilor, a pierderilor economice şi a întreruperii funcţiunii acesteia. 
 
Se recomanda considerarea a trei niveluri de performanţă ale cladirii, şi anume: 

1. Nivelul de performanţă de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu 
(SLS) 

2. Nivelul de performanţă de siguranţă a vieţii, asociat stării limită ultime (ULS) 
3. Nivelul de performanţă de prevenire a prăbuşirii, asociat stării limită de pre-colaps 

(PP). 
 
Obiectivul de performanţă se obtine 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, Figura A.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A.1. Definirea obiectivului de performanţă  
 
 
A.2 Nivelul hazardului seismic 
 
Hazardul seismic este descris de valoarea de vârf a acceleratiei orizontale a terenului pe 
amplasament asociata unui interval mediu de recurenţă, respectiv probabilitatii de depăşire a 
valorii de vârf a acceleratiei orizontale a terenului în 50 ani. Intervalele medii de recurenţă 

 
 

Obiectiv de 
performanţă 

OP 
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performanţă al 

cladirii

Nivelul hazardului 
seismic exprimat 

prin IMR 

SLS 
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40 ani 
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recomandate in evaluarea seismică a clădirilor bazată pe performantă sunt prezentate în 
Tabelul A.1. 
 
Tabel A.1. Intervalele medii de recurenţă a valorii de vârf a acceleratiei orizontale a terenului 
recomandate a fi utilizate in evaluarea seismică a clădirilor bazata pe performanţă  

 
Intervalul mediu de 

recurenţă a valorii de vârf a 
acceleratiei terenului, IMR, 

ani 

Probabilitatea de depăşire a valorii de vârf  
a acceleratiei terenului in 50 de ani 

40 
100 
475 

70% 
40% 
10 % 

 
Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzator nivelului de performanţă de 
siguranţă a vietii din codul P100-3/2006; pentru nivelul de baza al hazardului seismic la 
evaluarea construcţiilor existente valoarea de vârf a acceleratiei orizontale a terenului este 
definita cu un interval mediu de recurenţă de 40 de ani (70% probabilitate de depasire in 50 de 
ani).   
 
In Tabelul A.2 se dau valori aproximative coeficienti de conversie a valorii de vârf a 
acceleratiei terenului cu un interval mediu de recurenţă de 100 de ani (corespunzatoare 
codului P100-1/2006) in valoarea de vârf a acceleratiei terenului cu interval mediu de 
recurenţă  de 40 de ani si, respectiv de 475 de ani. 
 
Tabel A.2 Coeficienti de conversie a valorii de vârf a acceleratiei terenului pentru diferite 
nivele de hazard seismic (valori orientative) 
 

Tipul sursei seismice ag (40ani)/ 
ag (100ani) 

ag (475ani)/ 
ag (100ani) 

Vrancea, sucrustală  0,65 1,50 
Crustală 0,70 1,40 

 
Actiunea seismică pentru evaluarea seismică bazata pe performanţă se determina in 
conformitate cu prevederile Capitolului 4 din prezentul Cod (si conform capitolelor 3 si 4 din 
Codul P100-1/2006), cu considerarea factorului de importanta γI. La determinarea actiunii 
seismice, acceleratia orizontala de vârf a terenului este considerata cu intervalul mediu de 
recurenţă asociat nivelului de performanţă al cladirii pentru obtinerea obiectivului de 
performanţă selectat.  
 
 
A.3 Selectarea obiectivului de performanţă 
 
Selectarea obiectivului de performanţă pentru cladirea evaluata seismic se face in 
conformitate cu prevederile acestui capitol ce au caracter de recomandare si sunt minimale. 
Prin consultari cu proprietarul / beneficiarul exploatării cladirii evaluate se pot alege obiective 
de performanţă mai inalte decat cel minim recomandat: obiectivul de performanţă de bază. 
 
Se considera urmatoarele obiective de performanţă: 

• Obiectiv de performanţă de bază - OPB 
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• Obiectiv de performanţă superior – OPS. 
 
OPB - Obiectivul de performanţă de bază este constituit din satisfacerea exigentelor nivelului 
de performanţă de Siguranţă a vieţii pentru actiunea seismică având IMR=40 ani.  
 
Obiectivul de performanţă de bază este obligatoriu pentru toate construcţiile. Pentru 
construcţiile din clasele I şi II de expunere la hazardul seismic se recomanda să se satisfacă 
obiective de performanţă superioare ce se obtin din combinarea nivelelor de performanţă cu 
nivele de hazard seismic superioare nivelului de hazard seismic corespunzator OPB. 
 
Obiectivul de performanţă stabilit va determina costul şi complexitatea lucrărilor de 
intervenţie, dar şi beneficiile ce se pot obţine în ceea ce priveşte siguranţa, reducerea 
degradărilor fizice şi de aspect ale elementelor cladirii şi reducerea întreruperii utilizării 
acesteia în cazul unui eveniment seismic major.  
 
 
A.4 Caracterizarea nivelurilor de performanţă 
 
Cele trei niveluri de performanţă ale cladirii sunt descrise prin amploarea degradărilor 
seismice structurale şi nestructurale aşteptate. Această descriere urmăreşte să ajute pe expertul 
tehnic/inginerul proiectant şi proprietarul cladirii să aleagă obiectivele de performanţă pe care 
cladirile existente trebuie să le satisfacă şi, implicit, nivelul măsurilor de intervenţie pe care 
cladirile trebuie eventual să le suporte pentru a asigura satisfacerea exigenţelor respective. 
 
Performanţa seismică a unei clădiri se poate descrie calitativ în funcţie de siguranţa oferita 
ocupanţilor clădirii pe durata şi după evenimentul seismic asteptat, de costul şi dificultatea 
măsurilor de reabilitare seismică, de durata de timp în care clădirea este scoasă eventual din 
funcţiune pentru a efectua lucrarile de reabilitare, de impactul economic, arhitectural sau 
istoric asupra comunităţii. 
 
Performanţa seismică a clădirii este legată nemijlocit de amploarea degradărilor acesteia. 
Performanţa clădirii este dată de performanţa elementelor structurale şi de performanţa 
elementelor nestructurale. Semnificaţia şi principalele caracteristici ale nivelurilor de 
performanţă structurale şi nestructurale considerate sunt prezentate in cele ce urmează. 
 
 

(a) Nivelul de performanţă de limitare a degradarilor 
 
• Condiţii structurale 

După cutremur apar doar degradări structurale limitate. Sistemul structural de preluare al 
încărcărilor verticale şi cel ce preia încărcările laterale păstrează aproape în întregime 
rigiditatea şi rezistenţa iniţială. Riscul de pierdere a vieţii sau de rănire este foarte scăzut. 
Pot fi necesare unele reparaţii structurale minore. 
 

• Condiţii nestructurale 
Apar numai avarii nestructurale limitate. Căile de acces şi sistemele de siguranţă a vieţii, 
cum sunt uşile, scările, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune rămân 
funcţionale, dacă alimentarea generală cu electricitate este în funcţiune. 
 



 4

Ocupanţii clădirii pot rămâne în siguranţă în clădire, deşi pot fi necesare operaţii de 
curăţare. Alimentarea cu energie electrică, cu apa, cu gaze naturale, liniile de comunicaţie 
pot deveni temporar indisponibile. Riscul de pierdere a vieţilor sau de rănire datorită 
degradărilor nestructurale este foarte mic. 
 

(b) Nivelul de performanţă de siguranţă a vieţii 
 
• Condiţii structurale 

Acest nivel de performanţă are în vedere o stare post-seism a structurii cu degradări 
semnificative, dar pentru care rămâne o margine de siguranţă faţă de prăbuşirea parţială 
sau totală. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fără însă ca acestea să pună in 
pericol viaţa ocupanţilor clădirii prin căderea unor părţi degradate. 
 
Deşi unele persoane pot fi rănite, riscul general de pierdere de vieţi rămâne scăzut. 
Construcţia este reparabilă, dar repararea construcţiei poate să nu fie uneori indicată din 
raţiuni economice. Clădirea avariată rămâne stabilă. Ca o măsura de precauţie 
suplimentară pot fi prevăzute sprijiniri şi reparaţii structurale de urgenţă. 
 

• Condiţii nestructurale 
Pot apărea degradări semnificative şi costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea 
nu sunt dislocate şi nu ameninţă prin cădere viaţa oamenilor, înăuntrul sau în afara 
clădirilor. 
 
Căile de acces nu sunt blocate total, dar circulaţia poate fi afectată. Instalaţiile pot fi 
avariate, putând rezulta inundaţii locale şi chiar ieşirea din funcţiune a unora dintre 
acestea. Deşi se pot produce răniri ale ocupanţilor clădirii prin căderea unor fragmente de 
elemente, riscul global de pierdere de vieţi din acest motiv rămâne foarte redus. 
Repararea elementelor nestructurale necesită un efort considerabil şi costisitor. 
 

(c) Nivelul de performanţă de prevenire a prăbuşirii  
 
• Condiţii structurale 

Structura este în pragul prăbuşirii parţiale sau totale. Apar avarii substanţiale cărora le 
corespund degradarea semnificativă a rigidităţii şi rezistenţei la forţele seismice, 
deformaţii remanente importante şi o degradare limitată a rezistenţei la încărcări verticale, 
astfel încât structura poate susţine încărcările verticale. Riscul de rănire este semnificativ.  
 
Structura nu poate fi practic reparată şi nu permite reocuparea ei pentru că eventualele 
replici seismice pot produce prăbuşirea acesteia. Construcţiile care ating acest nivel îşi 
pierd complet valoarea economică şi de utilizare. 
 

• Condiţii nestructurale 
La acest nivel de performanţă elementele nestructurale sunt complet degradate şi 
reprezintă un pericol real pentru viaţa oamenilor.  

 
 
A.5 Relatii de verificare si criterii de acceptanta 
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Exigentele corespunzatoare starii limita de serviciu (SLS) / nivelului de performanţă de 
limitare a degradarilor se considera satisfacute daca sunt indeplinite conditiile de limitare a 
driftului din P100-1/2006. 
 
Indeplinirea exigentelor corespunzatoare starii limita ultime (SLU) / nivelului de performanţă 
de siguranta a vietii se face conform procedurilor prevazute in capitolul 4 din prezentul Cod. 
Valorile factorului de comportare q si valorile capacitatilor de rotire plastica in elementele 
structurale se iau, pentru starea limita ultima / nivelului de performanţă de siguranta a vietii, 
conform Anexelor prezentului Cod in functie de tipul de element structural si de materialul de 
constructie. 
 
Indeplinirea exigentelor corespunzatoare starii limita de pre-colaps / nivelului de performanţă 
de prevenire a prăbuşirii se face conform procedurilor prevazute in capitolul 4 din prezentul 
Cod, considerand urmatoarele modificari / corectii: 

- pentru nivelul de performanţa  de prevenire a prăbuşirii, valorile factorului de 
comportare q se considera ca fiind valorile corespunzatoarea nivelului de 
performanţa  de siguranta a vietii sporite cu 30%; 

- pentru nivelul de performanţa  de prevenire a prăbuşirii, valorile capacitatilor de 
rotire plastica in elementele structurale se considera ca fiind valorile 
corespunzatoarea nivelului de performanţa  de siguranta a vietii sporite cu 30%. 
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ANEXA B 
STRUCTURI DE BETON ARMAT 

 
 
B.1 Conţinutul anexei 
 
(1) Prezenta anexă conţine informaţii specifice pentru evaluarea construcţiilor de 
beton armat în situaţia în care se află la momentul evaluării. 
 
B.2 Identificarea geometriei structurii, a detaliilor de alcătuire şi a materialelor din 
structura clădirii 
 
B.2.1 Starea elementelor 
(1) Se vor examina: 
 
(i) Condiţia fizică a elementelor de beton armat referitoare la prezenţa degradării 
betonului prin carbonatare, a coroziunii betonului şi oţelului produse de diferiţi agenţi; 
 
(ii) Eventualele degradări ale elementelor de beton armat produse de acţiunea 
seismică; 
 
(iii) Eventualele degradări ale elementelor de beton armat produse de alte acţiuni cum 
sunt, contracţia la uscare a betonului, tasarea diferenţială a reazemelor, deformaţiile 
împiedicate datorate variaţiei de temperatură etc. 
 
B.2.2 Geometria 
(1) Datele colectate trebuie să realizeze: 
 
(i) Identificarea structurii verticale şi a structurii laterale a clădirii, în ambele direcţii; 
 
(ii) Modul de descărcare a plăcilor, pe una, două sau mai multe direcţii; 
 
(iii) Modul de descărcare al scărilor pe elementele verticale a structurii; 
 
(iv) Identificarea unor goluri de dimensiuni importante în planşee (inclusiv golurile de 
scară) şi pereţi; 
 
(v) Stabilirea dimensiunilor secţiunilor transversale ale grinzilor şi stâlpilor; 
 
(vi) Stabilirea lăţimii active a plăcii la grinzile cu profil T; 
 
(vii) Identificarea formei pereţilor structurali (lamelară, cu bulbi la capete, în formă de 
L, T sau cutie); 
 
(viii) Stabilirea lungimii pe care reazemă elementele orizontale (cu precădere a 
grinzilor şi plăcilor prefabricate); 
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(ix) Identificarea eventualelor excentricităţi între axele grinzilor şi stâlpilor, a 
dezaxării stâlpilor pe verticală etc. 
 
B.2.3 Detalii de alcătuire 
(1) Datele colectate trebuie să includă următoarele aspecte: 
 
(i) Cantitatea de armătură longitudinală în grinzi, stâlpi şi pereţi; 
 
(ii) Cantitatea de armătură transversală de forţă tăietoare în grinzi, stâlpi, pereţi şi 
noduri; 
 
(iii) Cantitatea şi modul de distribuţie a armăturii de confinare în zonele critice ale 
grinzilor şi stâlpilor şi de la extremităţile secţiunii pereţilor, în zonele critice ale acestora; 
 
(iv) Raportul dintre armăturile longitudinale superioare şi inferioare în secţiunile de la 
extremităţile grinzilor; 
 
(v) Acoperirea cu beton a armăturilor longitudinale şi transversale; 
 
(vi) Lungimile de ancorare şi de înnădire a armăturilor longitudinale; 
 
(vii) Forma cârligelor la etrieri şi, eventual, la barele longitudinale. 
 
B.2.4 Materiale 
(1) Datele culese vor stabili: 
 
(i) Rezistenţa betonului; 
 
(ii) Limita de curgere, rezistenţa la rupere şi deformaţia ultimă a oţelului. 
 
B.3 Criterii pentru evaluarea calitativă 
 
B.3.1 Lista de condiţii de alcătuire a structurilor de beton în zone seismice 
 
(1) Listă pentru metodologia de nivel 1 
Condiţiile care trebuie respectate sunt cele din tabelul B.1 
 

Tabelul B.1. Lista de condiţii pentru structuri de beton armat în cazul aplicării 
metodologiei de nivel 1 

Criteriul nu este îndeplinit 
Criteriu 

Criteriul 
este 

îndeplinit 
Neîndeplinire 

moderată  
Neîndeplinire 

majoră 
(i) Condiţii privind configuraţia structurii Punctaj maxim:                          50 puncte 

 50 30 – 50 0 – 29 
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• Traseul încărcărilor este continuu 
• Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente 
legături pentru a avea stabilitate laterală şi 
suficiente zone plastice potenţiale). 
• Nu există niveluri slabe din punct de vedere al 
rezistenţei 
• Nu există niveluri flexibile 
• Nu există modificări importante ale dimensiunilor 
în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel 
• Nu există discontinuităţi pe verticală (toate 
elementele verticale sunt continue până la fundaţie) 
• Nu există diferenţe între masele de nivel mai mari 
de 50 % 
• Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate. 
• Infrastructura (fundaţiile) este în măsură să 
transmită la teren forţele verticale şi orizontale - - - 
                                                        Punctaj total - 
(ii) Condiţii privind interacţiunile structurii Punctaj maxim:                         10 puncte 
 10 5 – 10 0 – 4 

   
• Distanţele până la clădirile vecine depăşeşte 
dimensiunea minimă de rost conform P100-1/2006 
• Planşeele intermediare (supantele) au o structură 
laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de 
structura principală 
• Pereţii nestructurali sunt izolaţi (sau legaţi 
flexibil) de structură 
• Nu există stâlpi captivi scurţi - - - 
                                                        Punctaj total - 
(iii) Condiţii privind alcătuirea elementelor 
structurale 

Punctaj maxim:                         30 puncte 

(a) Structuri tip cadru beton armat 
• Nu există stâlpi scurţi 
• Încărcarea axială a stâlpilor este moderată 

55,0≤ν  

30 20 – 30 0 – 19 

(b) Structuri cu pereţi de beton armat 
• Grosimea pereţilor este ≥ 150 mm 
• Pereţii au la capete bulbi sau tălpi cu 

dimensiuni limitate (prin intersecţia pereţilor 
nu se formează profile complicate cu tălpi 
excesive) 

• Încărcarea axială a pereţilor este moderată  
   35,0≤ν  

30 20 – 30 0 – 19 

 - - - 
Punctaj total - 

(iv) Condiţii referitoare la planşee Punctaj maxim:                          10 puncte 
 10 5 – 10 0 – 4 
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Prin grosimea plăcii şi dimensiunile reduse ale 
golurilor planşeul poate fi considerat şi 
diagramă orizontală rigidă 

   

Punctaj total  
 
NOTĂ:  
1. Estimarea condiţiilor referitoare la configuraţia structurii se face conform 4.1. 
2. În cadrul fiecărei categorii de condiţii (i)…(iv), distribuţia punctajului între diferitele exigenţe 
va fi stabilită de inginerul evaluator funcţie de importanţa fiecărei exigenţe pentru construcţia 
analizată. 
3. Punctajul maxim corespunzător ansamblului celor 4 categorii de condiţii, în situaţia îndeplinirii 
lor în totalitate, s-a ales 100. În felul acesta punctajul total rezultat în urma analizei calitative 
reprezintă procentual măsura în care caracteristicile structurale sunt satisfăcute. 
4. Punctajul atribuit fiecărui tip de condiţii din tabelul B.1 este orientativ. Funcţie de situaţia 
concretă a fiecărei clădiri, expertul va putea face redistribuţii ale acestor punctaje între categoriile 
de condiţii (i)…(iv) şi în interiorul fiecărei categorii, între diferitele exigenţe.   

 
(1) Lista pentru metodologiile de nivel 2 şi 3 
Condiţiile referitoare la configuraţia sistemului structural (i) şi cele care privesc 
interacţiunile structurii (ii) sunt identice cu cele prezentate în tabelul B.1 pentru 
metodologia de nivel 1. Din acest motiv ele nu se mai prezintă detaliat în tabelul B.2, în 
care este prezentată lista de condiţii pentru cazul aplicării metodologiilor de evaluare de 
nivel 2 şi 3. 
În tabel se prezintă detaliat numai lista de condiţii ce priveşte alcătuirea şi armarea 
structurilor de beton armat şi, respectiv, planşeele, mult mai precise şi mai nuanţate, în 
cazul metodologiilor de nivel 2 şi 3. 
Unele din condiţii privesc rezistenţa elementelor structurale şi natura ruperii potenţiale a 
elementelor structurale, astfel încât completarea listei trebuie precedată de evaluarea 
rezistenţei elementelor structurale la diferite solicitări. 
 

Tabelul B. 2. Lista de condiţii pentru structuri de beton armat în cazul aplicării 
metodologiilor de nivel 2 şi 3 

Criteriul nu este îndeplinit 
Criteriu 

Criteriul 
este 

îndeplinit 
Neîndeplinire 

moderată 
Neîndeplinire 

majoră 
(i) Condiţii privind configuraţia structurii Punctaj maxim: 50 puncte 
 50 30 – 50 0 – 29 

   
Punctaj total realizat  

(ii) Condiţii privind interacţiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte 
 10 5 – 10 0 – 5 

   
Punctaj total realizat  

(iii) Condiţii privind alcătuirea (armarea) 
elementelor structurale 

Punctaj maxim: 30 puncte 

(a) Structuri tip cadru de beton armat 
• Ierarhizarea rezistenţelor elementelor 

structurale asigură dezvoltarea unui 
30 20 – 30 0 – 19 
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mecanism favorabil de disipare a energiei 
seismice: la fiecare nod suma momentelor 
capabile ale stâlpilor este mai mare decât 
suma momentelor capabile ale grinzilor 

• Încărcarea axială de compresiune a stâlpilor 
este moderată: 55,0≤ν  

• În structură nu există stâlpi scurţi: raportul 
între înălţimea secţiunii şi înălţimea liberă a 
stâlpului este 30,0<  

• Rezistenţa la forţa tăietoare a elementelor 
codului este suficientă pentru a se putea 
mobiliza rezistenţa la încovoiere la 
extremităţile grinzilor şi stâlpilor 

• Înnădirile armăturilor în stalpi se dezvoltă pe 
40 diametre, cu etrieri la distanţa 10 d pe 
zona de înnădire 

• Înnădirile armăturilor din grinzi se realizează 
în afara zonelor critice 

• Etrierii în stâlpi sunt dispuşi astfel încât 
fiecare bară verticală se află în colţul unui 
etrier (agrafe) 

• Distanţele între etrieri în zonele critice ale 
stâlpilor nu depăşesc 10 diametre, iar în 
restul stâlpului ¼ din latură 

• Distanţele între etrieri în zonele plastice ale 
grinzilor nu depăşesc 12 diametre şi ½ din 
lăţimea grinzii 

• Armarea transversală a nodurilor este cel 
puţin cea necesară în zonele critice ale 
stâlpilor 

• Rezistenţa grinzilor la momente pozitive pe 
reazeme este cel puţin 30% din rezistenţa la 
momente negative în aceeaşi secţiune 

• La partea superioară a grinzilor sunt 
prevăzute cel puţin 2 bare continue 
(neîntrerupte în deschidere) 

   
Punctaj total realizat  

(b) Structuri cu pereţi de beton armat 
• Distribuţia momentelor capabile pe înălţimea 

pereţilor respectă variaţia cerută de CR 2-1-
1.1 şi asigură dezvoltarea unui mecanism de 
disipare a energiei seismice favorabil 

• Secţiunile pereţilor au la capete bulbi sau 
tălpi de dimensiuni limitate. Prin intersecţia 
pereţilor nu se formează profile complicate 

30 20 – 30 0 – 19 
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cu tălpi excesive în raport cu dimensiunile 
inimii. 

• Rezistenţa la forţe tăietoare a grinzilor de 
cuplare este suficientă pentru a se putea 
mobiliza rezistenţa la încovoiere la 
extremităţile lor 

• Rezistenţa la forţă tăietoare a pereţilor 
structurali este mai mare decat valoarea 
asociată plastificării prin încovoiere la bază 

• Înnădirea armăturilor verticale este făcută pe 
o lungime de cel puţin 40 diametre  

• Grosimea pereţilor este ≥ 150 mm 
• Procentul de armare orizontală a pereţilor 

%20,0ph ≥  
• Armătura verticală a inimii este estimată şi 

reprezintă un procent %15,0pv ≥  
• Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanţaţi la 

cel mult 150 mm 
   

Punctaj total realizat  
(iv) Condiţii referitoare la planşee Punctaj maxim: 10 puncte 
• Placa planşeelor cu o grosime ≥ 100 mm este 

realizată din beton armat monolit sau din 
predale prefabricate cu o suprabetonare    
adecvată 

• Armăturile centurilor şi armăturile distribuite 
în placă asigură rezistenţa necesară la 
încovoiere şi forţa tăietoare pentru forţele 
seismice aplicate în planul planşeului 

•   Forţele seismice din planul planşeului pot fi 
transmise la elementele structurii verticale 
(pereţi, cadre) prin eforturi de lunecare şi 
compresiune în beton, şi/sau prin conectori şi 
colectori din armături cu secţiune suficientă  

• Golurile în planşeu sunt bordate cu armături 
suficiente, ancorate adecvat. 

10 6 – 9  0 – 5  

   
Punctaj total realizat  
Punctaj total pentru 

ansamblul condiţiilor R1 =                        puncte 
 
NOTĂ: Dacă condiţiile concrete de cercetare nu permit stabilirea suficient de detaliată a 
condiţiilor (iii) şi (iv), nivelul de îndeplinire a acestora se estimează pe baza practicii epocii 
construcţiei, cu reducerea adecvată a punctajului. Funcţie de gradul de încredere al datelor astfel 
stabilite, punctajul se reduce prin înmulţirea cu factorii cu valori între 0,50 şi 1. 
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B.4 Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale 
 
(1) Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului 
dat în tabelul B.3 pentru diferitele tipuri de degradare identificate 
 

Tabelul B.3. Starea de degradare a elementelor structurale 
Criteriul nu este îndeplinit 

Criteriu 
Criteriul 

este 
îndeplinit 

Neîndeplinire 
moderată 

Neîndeplinire 
majoră 

(i) Degradări produse de acţiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte 
• Fisuri şi deformaţii remanente în zonele 

critice (zonele plastice) ale stalpilor, pereţilor 
şi grinzilor 

• Fracturi şi fisuri remanente înclinate produse 
de forţa tăietoare în grinzi 

• Fracturi şi fisuri longitudinale deschise în 
stalpi şi/sau pereţi produse de eforturi de 
compresiune 

• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forţa 
tăietoare în stâlpi şi/sau pereţi 

• Fisuri de forfecare produse de lunecarea 
armăturilor în noduri 

• Cedarea ancorajelor şi înnădirilor barelor de 
armătură 

• Cedarea sau fisurarea pronunţată a planşeelor 
• Cedări ale fundaţiilor sau terenului de 

fundare. 

50 26 – 49 0 – 25 

   
Punctaj total realizat  

(ii)  Degradări produse de încărcările verticale Punctaj maxim: 20 puncte 
• Fisuri şi degradări în grinzi şi plăcile 

planşeelor. 
• Fisuri şi degradări în stâlpi şi pereţi. 

20 11 – 19 0 – 10 

   
Punctaj total realizat  

Punctaj maxim: 10 puncte (iii) Degradări produse de încărcarea cu 
deformaţii (tasarea reazemelor, contracţii, 
acţiunea temperaturii, curgerea lentă a 
betonului) 

10 6 – 9 1 – 5 

   
Punctaj total realizat  

Punctaj maxim: 10 puncte (iv) Degradări produse de o execuţie 
defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru 
incorecte etc.) 10 6 – 9 1 – 5 

Punctaj total realizat    
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Punctaj maxim: 10 puncte (v) Degradări produse de factori de mediu: 

îngheţ-dezgheţ, agenţi corozivi chimici sau 
biologici etc., asupra: 
- betonului 
- armăturii de oţel (inclusiv asupra 
proprietăţilor de aderenţă ale acesteia) 

10 6 – 9  1 – 5  

   
Punctaj total realizat  

Punctaj total 
pentru ansamblul condiţiilor R2 =                        puncte 

 
NOTĂ: 1. Distribuţia punctajului din tabelul B.2 pe categorii de degradări este orientativă. 
Inginerul evaluator poate corecta această distribuţie atunci când consideră că prin aceasta se poate 
stabili o evaluare mai realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranţei structurale 
a construcţiei examinate. De exemplu, când degradările produse de acţiunea cutremurelor sunt 
foarte importante cu efect esenţial asupra stării de siguranţă a construcţiei, şi nu există efecte 
semnificative ale celorlalte cauze posibile de degradări, expertul va putea mări punctajul 
condiţiilor de la (1) într-o măsură adecvată cu situaţia din teren.  
 2. Dacă starea de degradare constatată afectează semnificativ integritatea elementelor 
structurale şi a legăturilor dintre acestea, se va modifica modelul de calcul încât acesta să 
reprezinte cât mai fidel comportarea probabilă a structurii. 

 
B.5 Valori admisibile ale eforturilor unitare medii în cazul aplicării metodologiei 
de nivel 1 
În condiţiile aplicării procedeelor de calcul simplificate descrise la 6.7.2 valorile 
admisibile ale eforturilor unitare tangenţiale medii în secţiunile stâlpilor şi pereţilor de 
beton armat se consideră:  
    tda f2,1=τ  
în care ftd este rezistenţa de proiectare la întindere a betonului. 
In cazul cadrelor cu pereţi de umplutură din zidărie în contact cu stâlpii şi grinzile 
structurii de beton armat verificarea se face ca pentru pereţii din zidărie confinată. 
Valoarea admisibilă a forţei axiale normalizate de compresiune ( cdbhf/N=ν ) este 
    55,0a =ν  în stâlpi şi 

35,0a =ν  în pereţi 
b, h sunt dimensiunile secţiunii transversale a elementului, iar cdf  este rezistenţa de 
proiectare a betonului la compresiune. 
 
B.6 Coeficienţii de reducere pentru elemente structurale în metodologia de nivel 2 
(1) Valorile coeficienţilor de reducere, pentru verificarea elementelor structurale, 
funcţie de modul potenţial de rupere, ductil sau mai puţin ductil, sunt date în tabelul B.4. 
Elementele considerate în tabel sunt acelea care îşi ating capacitatea la încovoiere, după 
curgerea armăturilor întinse. 
 

Tabelul B.4. Valorile coeficientului de comportare q 
Element structural q 
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Grinzi  
                  Comportare ductilă1) 

                           (p-p’)/pmax
2) ≤ 0;     tdhEd fbd7.0V ≤  

                           (p-p’)/pmax
2) ≤ 0;     tdhEd fbd0.2V ≤  

                           (p-p’)/pmax
2) ≥ 0.5;  tdhEd fbd7.0V ≤  

                           (p-p’)/pmax
2) ≥ 0.5;  tdhEd fbd0.2V ≤  

                  Comportare neductilă 

 

 
8 

4 

4 

3 

2,5 

Stâlpi  
                  Comportare ductilă1) 

                                      υ3) ≤ 0.20 

                                      υ3) ≥ 0.45 

                  Comportare neductilă 

                                       υ3) ≤ 0.20 

                                       υ3) ≥ 0.45 

 

 
6 

3 

 

3 

2 

Pereţi structurali 

                  Comportare ductilă1) 

                                      ξ4) ≤ 0.15  

                                      ξ4)  ≥ 0.40  

                  Comportare neductilă 

                                       ξ4)  ≤ 0.15 

                                       ξ4)  ≥ 0.40 

 

 

5 

3 

 

3 

2 

Pereţi structurali şi stâlpi care cedează prin forţă tăietoare 2,0 

Grinzi de cuplare 

                  Comportare ductilă1) 

                  Comportare neductilă 

 

4 

2 
1)Comportare ductilă înseamnă că grinda, stâlpul, peretele structural îndeplinesc condiţiile 

de alcătuire şi de detaliere a armăturii prevăzute în normativele de proiectare a 

construcţiilor noi, specifice acestor tipuri de structuri. Se admit interpolări ale valorilor q 

corespunzătoare comportării ductile, respectiv neductile pentru cazul îndeplinirii parţiale 

a condiţiilor prevăzute în normativele de proiectare a structurilor noi. 
2) p - procentul de armare al armăturii întinse 
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   p’ - procentul de armare al armăturii comprimate 

   pmax - procentul de armare maxim (corespunzător punctului de balans) 
3) υ - forţa axială adimensionalizată 
4) ξ - înălţimea adimensionalizată a zonei comprimate 
 
(2) Elementele care se rup fragil sunt acelea care se rup la forţă tăietoare înainte de 
atingerea rezistenţei la încovoiere sau care se rup la încovoiere fără atingerea deformaţiei 
de curgere prin întindere în armătură. Verificarea elementelor cu rupere fragilă se face la 
eforturile asociate mecanismului de plastificare. De exemplu, verificarea grinzilor la forţă 
tăietoare se face la valoarea obţinută pe schema formei articulaţiilor plastice la 
extremităţi.  
 
B.7 Valori de calcul utilizate în cazul aplicării metodologiei de nivel 3 
 
B.7.1 Expresii empirice pentru determinarea capacităţii de rotire plastică  
 
(1) Rotirea plastică maximă (diferenţa între rotirea ultimă şi cea de la iniţierea 
curgerii în armătură) pe care se poate conta în verificările la ULS în elemente solicitate la 
încovoiere, cu sau fără forţa axială (grinzi, stâlpi şi pereţi), în regim de încărcare ciclică 
se poate determina cu expresia: 

c

yw
x f

f35,0
V2,0

c

3,0'
pl
um 25

h
L

f
4

αρ

ν
⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω
ω

⋅
β

=θ     (B.1) 

în care: 
β  este un coeficient cu valoarea 0,01 pentru stâlpi şi grinzi şi 0,007 pentru 

pereţi 
h  este înălţimea secţiunii transversale 
Lv = M/V braţul de forfecare în secţiunea de capăt 

cbhf
N

=ν  (lăţimea zonei comprimate a elementului, N forţa axială considerată 

pozitivă în cazul compresiunii) 
ωω ,'  coeficienţii de armare a zonei comprimate, respectiv întinse, incluzând 

armătura din inimă; în cazul în care valorile ω şi ω’ au valori mai mici 
decât 0,01, în expresia (B.1) se introduce valoarea 0,01. 

fc şi fyw rezistenţele betonului la compresiune şi ale oţelului din etrieri (MPa), 
stabilite prin împărţirea valorilor medii la factorii de încredere 
corespunzători nivelului de cunoaştere atins în investigaţii 

hwxsxs sbA=ρ coeficientul de armare transversală paralelă cu direcţia x (sh = distanţa 
dintre etrieri)         

 
α factorul de eficienţă al confinării, determinat cu relaţia 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∑

oo

i

o

h

o

h

bh
b

h
s

b
s

6
1

2
1

2
1

2

α      (B.2) 
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bo, ho sunt dimensiunile miezului confinat măsurat la axul etrierilor; 
bi distanţa interax între armăturile longitudinale aflate în colţul unui etrier 

sau al unei agrafe, în lungul perimetrului secţiunii. 
 
Expresia este valabilă în situaţia în care barele de armătură sunt profilate şi în zona critică 
nu există înnădiri, iar la realizarea armării sunt respectate regulile de alcătuire pentru 
zone seismice. 
În cazurile în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite la calculul valorii umθ  furnizate de 
relaţia (B.1) se aplică corecţiile indicate la (2), (3) şi (4). 
 
(2) În elementele la care nu sunt aplicate regulile de armare transversală ale zonelor 
critice, valorile obţinute din aplicarea relaţiei (B.1) se înmulţesc cu 0.8. 
 
(3) Dacă în zona critică se realizează şi înădiri prin petrecere ale armăturilor 
longitudinale, în relaţia (B.1) coeficienţii de armare ω’ se multiplică cu 2. Dacă lungimea 
de petrecere efectivă lo, este mai mică decât lungimea minimă de suprapunere prevăzută 
de STAS 10107/0-90 pentru condiţii severe de solicitare, lo,min, valoarea capacităţii de 
rotire plastică dată de (B.1) se reduce în raportul lo/lo,min. 
 
(4) În cazul utilizării barelor netede, fără înnădiri în zonele critice, valorile umθ  date 
de relaţia (B.1) se înmulţesc cu 0,5. 
Dacă barele longitudinale se înnădesc în zona critică şi sunt prevăzute cu cârlige, la 
calculul rotirii plastice capabile cu relaţia (B.1) se fac următoarele corecţii: 
- valoarea braţului de forfecare Lv = M/V se reduce cu lungimea de înnădire lo 
- valoarea pl

umθ  se obţine înmulţind valoarea dată de relaţia (B.1) cu 0,40. 
 
B.7.2 Model analitic 
(1) În vederea evaluării rotirii plastice capabile poate fi utilizată alternativ expresia 
(B.3) bazată pe ipoteze simplificatoare de distribuţie a curburilor la rupere 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−φ−φ

γ
=θ

v

pl
plyu

el

pl
um L

L5.0
1L1     (B.3) 

unde: 
φu  este curbura ultimă în secţiunea de capăt 
φy  este curbura de curgere în aceeaşi secţiune  
γel coeficient de siguranţă care ţine seama de variabilitatea proprietăţilor 

fizico-mecanice; γel = 1,5 pentru stalpi şi grinzi şi 1,8 pentru pereţi 
Valoarea lungimii Lpl, a zonei plastice, depinde de modul în care se stabileşte sporul de 
rezistenţă şi de capacitate de deformaţie, ca efect al confinării în calculul curburii ultime 
φu. 
 
(2) Pentru evaluarea curburii ultime φu se poate folosi următorul model, specific 
solicitării ciclice: 
 
(a) Deformaţia ultimă a armăturii longitudinale, εsu, se ia egală cu 0,10. 
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 (b) Rezistenţa betonului confinat se determină cu relaţia:  

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ αρ
+=

85,0

c

ywsx
ccc f

f
7.31ff     (B.4) 

deformaţia specifică la care se atinge fcc, în raport cu deformaţia specifică εc2 a 
betonului neconfinat se determină cu relaţia:  

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+ε=ε 1

f
f51

c

cc
2ccc      (B.5) 

iar deformaţia specifică ultimă la fibra extremă a zonei comprimate se obţine cu: 

  
cc

ywsx
cu f

f
5,0004,0

αρ
+=ε      (B.6) 

unde: 
α, fyw şi ρsx au definiţiile date la A.6.1.  

2cε  este deformata ultimă a betonului comprimat neconfinat, conform STAS 
10107/0-90. Pentru betoane obişnuite (< C32/40); 2cε  = 0,0035. 

Lungimea zonei plastice, pentru elemente fără înnădiri în această zonă se determină cu 
relaţia: 

   
)MPa(f

)MPa(fd
15,0h2,0

30
LL

c

yblv
pl ++=     (B.7) 

în care: 
dbl  este diametrul (mediu) al armăturilor longitudinale 
 

Notă: Primul termen din relaţia B.7 ia în considerare contribuţia încovoierii, al doilea contribuţia 
forţelor tăietoare, iar al treilea ţine seama de lunecarea armăturilor. 

 
(3) Corectarea valorii pl

umθ  calculată cu relaţia (B.3), în situaţiile în care în zona 
plastică se realizează înnădiri prin petrecere, sau armăturile sunt netede şi prevăzute cu 
cârlige, se face aşa cum se arată la B.6.2.1. (3) şi (4). 
 
B.7.3 Calculul rezistenţei elementelor la forţă tăietoare 
(1) În cazul utilizării metodelor de calcul neliniar, valoarea rezistenţei la forţă 
tăietoare se determină cu expresiile date în STAS 10107/0 şi CR 2-1-1.1, folosind 
rezistenţele medii ale betonului şi oţelului şi împărţind valoarea rezultată la un factor 
global de siguranţă γel = 1,5.   
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ANEXA C 
STRUCTURI DIN OŢEL 

 
C.1 Domeniu de aplicare 
 
(1) Prezenta anexă conţine informaţii specifice pentru evaluarea construcţiilor cu  structura de 
rezistenţă din oţel în situaţia în care se află la momentul evaluării. 
 
C.2 Identificarea geometriei structurii, a detaliilor de alcătuire şi a materialelor din structura 
clădirii 
 
C.2.1 Elemente generale 
(1) Se vor examina cu atenţie următoarele aspecte: 
 

(i) Starea fizică generală a oţelului şi a sistemelor de prindere ( sudură şuruburi) care să includă 
prezenţa eventualelor deformaţii; 
 
(ii) Condiţia fizică generală a elementelor principale şi secundare care preiau seismul cu 
evidenţierea eventualelor degradări; 
 
C.2.2 Geometria 
 
(1) Datele culese trebuie să includă următoarele aspecte: 
 
(i) Identificarea sistemelor de preluare a forţelor orizontale (în ambele direcţii); 
 
(ii) Identificarea diafragmelor orizontale ( planşee, contravântuiri orizontale) ; 
 
(iii) Forma iniţială a secţiunii transversale şi dimensiunile acesteia; 
 
(iv) Caracteristicile geometrice ale secţiunii elementelor (aria secţiunii transverrsale, modului de 
rezistenţă, momentul de inerţie, momentul de inerţie la răsucire) în secţiunile critice ale elementelor 
existente; 
 
C.2.3 Detalii de alcătuire 
 
(1) Datele culese trebuie să includă următoarele aspecte: 
 
(i) Dimensiunile elementelor constructive ( gusee, rigidizări, eclise, contrafişe) 
 
(ii) Modul de alcătuire şi calitatea îmbinărilor de continuitate şi a îmbinărilor dintre diferite 
elemente, aşa cum sunt în realitate; 
 
C.2.4 Materiale 
 
(1) Datele culese trebuie să cuprindă: 
 
(i) Valorile limitei de curgere, rezistenţei de rupere, alungirii la rupere. 
 
(2) Pentru inspecţie se vor alege zonele cu tensiuni reduse (extremităţile tălpilor de la capetele 
barelor comprimate şi încovoiate şi muchiile exterioare ale flanşelor).  
 
(3) Pentru determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale elementelor structurale utilizate ca 
zone (bare) disipative se vor folosi eşantioane prelevate din inima secţiunii. 
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(4) Pentru determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale elementelor nedisipative sau zonelor 
îmbinărilor se vor folosi eşantioane prelevate din tălpile secţiunii. 
 
(5) Acolo unde accesul este limitat şi în cazul elementelor compozite, pentru inspecţie se va 
folosi gamagrafierea, testările cu ultrasunete şi inspecţia prin intermediul găurilor de acces perforate 
prin elementele arhitecturale. 
 
(6)       Calitatea materialului de bază şi al materialului de adaos va fi atestată prin analize chimice şi 
metalurgice. 
 
 (7)        Pentru a proba că materialul din zona influenţată termic (de  sudură) şi din imediata 
vecinătate are o rezistenţă corespunzătoare la ruperea fragilă se vor face testări de rupere prin 
încovoiere cu şoc pe epruvete Charpy cu crestătura în “V”. 
 
(8)        Pot fi utilizate testări distructive şi/sau nedistructive (lichide penetrante, pulbere magnetică), 
respectiv metode care folosesc ultrasunetele sau tomografii. 
 
C.3 Criterii pentru evaluarea calitativă 
 
C.3.1 Lista de condiţii de alcătuire a structurilor de oţel în zone seismice 
 
(1) Listă pentru metodologia de nivel 1 
Condiţiile care trebuie respectate sunt cele din tabelul C.1 
 

Tabelul C.1. Lista de condiţii pentru structuri din oţel în cazul aplicării metodologiei de nivel 1 
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Criteriul nu este îndeplinit 
Criteriu 

Criteriul 
este 

îndeplinit 
Neîndeplinire 

moderată 
Neîndeplinire 

majoră 
(i) Condiţii privind configuraţia structurii Punctaj maxim:                          50 puncte 
 Traseul încărcărilor este continuu 
• Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente 
legături pentru a avea stabilitate laterală şi suficiente 
zone potenţial plastice). 
• Nu există niveluri slabe din punct de vedere al 
rezistenţei 
• Nu există niveluri flexibile 
• Nu există modificări importante ale dimensiunilor în 
plan ale sistemului structural de la un nivel la altul 
• Nu există discontinuităţi pe verticală (Toate 
elementele verticale sunt continue până la fundaţie) 
• Nu există diferenţe între masele de nivel mai mari 
de 50 % 
• Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate. 
• Legătura dintre infra şi supra structură are 
capacitatea de a asigura transmiterea eforturilor; 
• Infrastructura (fundaţiile) este în măsură să 
transmită la teren forţele verticale şi orizontale şi să 
asigure stabilitatea la răsturnarea construcţiei. 
 

Punctaj total realizat

50 30-50 0-29 

(ii) Condiţii privind interacţiunile structurii Punctaj maxim:                             10 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distanţele până la clădirile vecine depăşesc 

dimensiunea minimă de rost conform P100-1/2006 
• Planşeele intermediare (supantele) au o structură  de 
susţinere şi  preluare a foţelor orizontale proprie sau 
sunt ancorate adecvat de structura principală 
• Pereţii nestructurali sunt izolaţi (sau legaţi flexibil) 
de structură 

Punctaj total realizat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 - 4 

(iii) Condiţii privind alcătuirea elementelor 
t t l

Punctaj maxim:                             30 puncte 
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NOTĂ: 1. Estimarea condiţiilor referitoare la configuraţia structurii este cea de la 4.1. 
2. Punctajul maxim, corespunzând ansamblului celor 4 categorii de condiţii în totalitate,s-a ales 100. În felul 
acesta punctajul total rezultat în urma analizei calitative reprezintă procentual măsura în care caracteristicile 
structurale sunt satisfăcătoare. 
3. Punctajul atribuit fiecărui tip de condiţii din tabelul C.1 este orientativ. Funcţie de situaţia concretă a fiecărei 
clădiri, expertul va putea face redistribuţii ale acestor punctaje între diferitele categorii de exigenţe astfel încât 
evaluarea structurii prin intermediul acestui indicator să fie cât mai semnificativă. 
De asemenea, distribuirea punctajului atribuit fiecăreia din cele 4 categorii de condiţii, fiecăreia din exigenţele 
care le compun va fi făcută de către expertul evaluator pe baza ponderii estimate a acestor exigenţe pentru 
construcţia examinată.   

 
(1) Lista pentru metodologiile de nivel 2 şi 3 
Condiţiile referitoare la configuraţia sistemului structural (i) şi cele care privesc interacţiunile 
structurii (ii) sunt identice cu cele prezentate în tabelul C.1 pentru metodologia de nivel 1. Din acest 
motiv ele nu se mai prezintă detaliat în tabelul C.2 în care este prezentată lista de condiţii pentru cazul 
aplicării metodologiilor de evaluare de nivel 2 şi 3. 
 
Tabelul C. 2. Lista de condiţii pentru structuri din oţel în cazul aplicării metodologiilor de nivel 2 şi 3 

Criteriul nu este îndeplinit 
Criteriu 

Criteriul 
este 

îndeplinit 
Neîndeplinire 

moderată 
Neîndeplinire 

majoră 
(i) Condiţii privind configuraţia structurii Punctaj maxim: 50 puncte 
 50 30 – 50 0 – 29 

   Conform criteriu (i) din Tabelul C.1 
 

                                          Punctaj total realizat 
 

(ii) Condiţii privind interacţiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte 
 10 5 – 10 0 – 4 

   Conform criteriu (ii) din Tabelul C.1 
 

Punctaj total realizat
 

(iii) Condiţii privind alcătuirea elementelor 
structurale 

Punctaj maxim: 30 puncte 

(a) Structuri tip cadre necontravântuite 
- Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor 
structurale asigură dezvoltarea unui mecanism 
favorabil de disipare a energiei seismice, zonele 
disipative fiind situate la capetele grinzilor în 
vecinătatea îmbinării grindă-stâlp 
- Grinzi: 
  ● zonele potenţial platice (de la capetele 
grinzilor) au secţiuni din clasa 1 sau 2de secţiune 
  ● ambele tălpi sunt rezemate lateral împotriva 
pierderii stabilităţii generale în zonele potenial 
plastice, valoarea forţei ce trebuie preluată de 
respectivele reazeme fiind conf. P100-1/2006 
  ● prinderea grindă-stâlp este de tip rigid, de 
capacitate totală, putând transmite la stâlp 
întregul moment încovoietor dezvoltat la capătul 
grinzii 
- Stâlpi: 
  ● zonele potenţial plastice de la baza stâlpului şi 
de la capătul superior al stâlpului aflat la ultimul 
etaj au secţiuni din clasa 1 sau 2 de secţiune 
  ● panourile de inimă ale stâlpilor în zona 

30 20 – 30 0 – 19 
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nodului de cadru (îmbinarea grindă-stâlp) pot 
prelua forţa tăietoare corespunzătore momentelor 
plastice capabile ale zonelor disipative ale 
grinzilor adiacente 
  ● grosimea inimii stâlpului în zona nodului de 
cadru (eventual suplimentată cu plăci de dublare) 
are supleţea suficient de mică (conf. P100-
1/2006) astfel încât este evitată pierderea 
stabilităţii locale 
  ● în dreptul nodului de cadru stâlpul este 
prevăzut cu rigidizări de continuitate la nivelul 
tălpilor (superioară şi inferioară) a grinzilor 
adiacente care asigură continuitatea transmiterii 
tensiunilor normale de la o grindă la cealaltă 
  ● în zona nodului de cadru tălpile stâlpului sunt 
legate lateral la nivelul tălpii superioare a 
grinzilor adiacente 
  ● zvelteţea stâlpului, în planul în care grinzile 
pot forma articulaţii plastice este limitată la 

valoarea: e
y

7,0
f
E7,0 λ≅π  

   
Punctaj total realizat  

(b) Structuri cu cadre contravântuite centric 
- Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor 
structurale asigură dezvoltarea unui mecanism 
favorabil de disipare a energiei seismice astfel 
încât plastificarea diagonalelor întinse să se 
producă înainte de formarea articulaţiilor plastice 
sau de pierderea stabilităţii generale / locale în 
grinzi şi stâlpi 
- Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid astfel 
încât cadrele, cu sau fără contravântuiri pot 
prelua cel puţin 25% din acţiunea seismică în 
ipoteza în care contravântuirile verticale au ieşit 
din lucru 
- Diagonalele dispuse în “X” au zvelteţea  λ  

ee 0,23,1 λ≤λ≤λ  
- Diagonalele dispuse în „V“ au zvelteţea   

e0,2 λ≤λ  
- Grinda de cadru este prevăzută în locul de 
prindere al diagonalelor în „V“ cu legături 
laterale la ambele tălpi 
- Zvelteţea stâlpilor în planul contravântuit este 

e
y

3,1
f
E3,1 λ=π≤λ  

30 20 – 30 0 – 19 

 
                                           Punctaj total realizat    

(c) Structuri cu cadre contravântuite excentric 
- Ierarhizarea eforturilor capabile ale elementelor  
structurale asigură dezvoltarea unui mecanism 
favorabil de disipare a energiei seismice astfel 

30 20 - 30 0 - 19 
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încât barele disipative amplasate în structură sunt 
capabile să disipeze energia prin formarea de 
mecanisme plastice de forfecare, încovoiere sau  
încovoiere însoţită de forfecare 
- Prinderile grindă-stâlp sunt de tip rigid astfel 
încât cadrele, cu sau fără contravântuiri, pot 
prelua cel puţin 25%, din acţiunea seismică în 
ipoteza în care contravântuirile au ieşit din lucru 
- Bara disipativă are  secţiunea încadrată în clasa 
1 de secţiuni 
- Inima barei disipative nu are prevăzute goluri în 
ea şi nici nu este întărită cu plăci de dublare 
- La capetele barei disipative, la ambele tălpi sunt 
prevăzute legături laterale care împiedică 
pierderea stabilităţii generale (putând prelua o 
forţă de compresiune egală cu 0,06  fy b tf) 
- La capetele barei disipative sunt prevăzute pe 
ambele feţe ale inimii rigidizări transversale cu 
grosimea mai mare de  75% din grosimea inimii 
dar cel puţin de 10 mm şi cu lăţimea până la 
marginea tălpii. Rigidizările intermediare sunt 
amplasate conform prevederilor din P100-2006 
- Axa diagonalelor se intersectează cu axa barei 
disipative în dreptul rigidizării de capăt sau în 
interiorul lungimii barei disipative 
- Diagonalele au secţiuni încadrate în clasa 2 de 

secţiuni. Zvelteţea lor este e
y

5,1
f
E5,1 λ≅π≤λ

- Tronsoanele de grindă adiacente barei 
disipative au secţiunea încadrată în clasa 2 de 
secţiuni 
- Stâlpii au secţiuni încadrate în clasa 1sau 2 de 
secţiune în zonele potenţial plastice . Zvelteţea 
lor este  

e
y

3,1
f
E3,1 λ≅π≤λ  

 
   

Punctaj total realizat  
(iv) Condiţii referitoare la planşeu Punctaj maxim: 10 puncte 
• Placa planşeelor cu o grosime ≥ 100 mm este 

realizată din beton armat monolit. Armăturile 
distribuite în placă asigură rezistenţa necesară 
la încovoiere şi forţa tăietoare pentru forţele 
seismice aplicate în planul planşeului 

•   Forţele seismice din planul planşeului pot fi 
transmise la elementele structurii verticale 
(grinzi principale şi secundare) prin 
intermediul conectorilor elastici (gujoane) sau 
rigizi  

• Golurile în planşeu sunt bordate cu armături 
suficiente, ancorate adecvat. 

10 6 – 9  0 – 5  
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Punctaj total realizat  
Punctaj total pentru 

ansamblul condiţiilor R1 =                        puncte 

 
C.4 Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale 
 
(1) Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat în 
tabelul C.3 pentru diferitele tipuri de degradare identificate 
 

Tabelul C.3. Starea de degradare a elementelor structurale 
 

Criteriul nu este îndeplinit 
Criteriu 

Criteriul 
este 

îndeplinit 
Neîndeplinire 

moderată 
Neîndeplinire 

majoră 
(i) Degradări produse de acţiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte 
● Grinzi: deformaţii extinse, voalarea pereţilor     
   secţiunii, formarea de articulaţii plastice, fisuri   
   şi ruperi parţiale 
● Bare disipative (linkuri): deformaţii plastice  
   severe, fisuri şi ruperi parţiale 
● Stâlpi: deformaţii moderate, voalări ale 
tălpilor,  
   incursiuni în domeniul plastic (la unii stâlpi)  
●  Prindere grindă / bare disipative – stâlp:  
    deformaţii pronunţate, ruperi ale mijloacelor  
    de prindere cu diminuarea rezistenţei capabile  
    (fără a fi afectate însă mijloacele de prindere  
    care transmit forţa tăietoare) 
 ● Nodul de cadru: deformaţii pronunţate, 
voalare  
    în domeniul plastic, fisuri şi ruperi parţiale ale  
    sudurilor 
 ● Prinderi de continuitate ale stâlpilor şi  
    grinzilor: incursiuni în domeniul plastic fără  
    ruperi ale elementelor de continuitate sau a  
    mijloacelor de prindere 
● Contravântuiri verticale: flambaj, deformaţii    
   plastice, cedarea prinderilor 
● Baza stâlpilor: deformaţii plastice ale plăcii de  
   bază, traverselor, deformaţii plastice / ruperea  
   şuruburilor de prindere în fundaţii 
●Diafragme orizontale:  
- metalice: deformaţii pronunţate, flambajul unor 
bare de contravântuire. Ruperea mijloacelor de 
prindere a barelor contravântuirii şi /sau 
panourilor metalice de structură de rezistenţă 
- din beton armat: fisurarea sau ruperea 
planşeelor. Distrugerea prinderii plăcii din beton 
armat de structură metalică (smulgerea din 
conectori / ruperea conectorilor) 

 
50 

 
26-49 0-25 

 
Punctaj total realizat  

(ii)  Degradări produse de încărcările verticale Punctaj maxim: 20 puncte 
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• Fisuri şi degradări în placile planşeelor. 
• Pierderea stabilitatii locale ale stalpilor si 

grinzilor 
20 11 – 19 0 – 10 

   
Punctaj total realizat  

Punctaj maxim: 10 puncte (iii) Degradări produse de încărcarea cu 
deformaţii (tasarea reazemelor, contracţii, 
acţiunea temperaturii, curgerea lentă a 
betonului) 

10 6 – 9 1 – 5 

   
Punctaj total realizat  

Punctaj maxim: 10 puncte (iv) Degradări produse de o execuţie 
defectuoasă (dezaxari ale stalpilor, 
contravantuirilor, defecte in imbinari sudate, 
defecte in imbinari cu suruburi) 

10 6 – 9 1 – 5 

   
Punctaj total realizat  

Punctaj maxim: 10 puncte (v) Degradări produse de factori de mediu: 
agenţi corozivi chimici sau biologici etc., 
asupra: 
- otelului (coroziune, exfolieri) 

10 6 – 9  1 – 5  

   
Punctaj total realizat  

Punctaj total 
pentru ansamblul condiţiilor R2 =                        puncte 

 
NOTĂ: 1. Tipurile de degradări considerate în tabelul C.3 sunt numai cele produse de acţiunea seismică. Dacă în 
urma examinării structurii se constată că aceasta prezintă degradări produse de alte cauze, de exemplu, degradări 
de material produse de coroziune, de incendii sau degradări produse de încărcarea cu deplasări, cum sunt cele din 
tasarea diferenţială a reazemelor sau variaţia de temperatură, efectul acestora asupra siguranţei structurale se ia în 
considerare prin reducerea suplimentară a punctajului R2, funcţie de natura şi efectul structural al acestor 
degradări. 
2. Distribuţia punctajului din tabelul C.3 pe categorii de degradări este orientativă. Expertul evaluator poate 
corecta această distribuţie atunci cand consideră că prin aceasta se poate stabili o evaluare mai realistă a efectelor 
diferitelor tipuri de degradare asupra siguranţei structurale.  

 
 
C.5  Valori admisibile ale tensiunilor medii în cazul aplicării metodologiei de nivel 1 
În condiţiile aplicării procedeelor de calcul simplificate descrise la 4.3.7.2, valorile admisibile ale 
tensiunilor medii în secţiunile stâlpilor şi contravântuirilor verticale se consideră:  
    yma f25,0=τ   - în inimile stâlpilor 
 
    yma f50,0=σ  -  în diagonalele contravântuirilor 

 
 
C.6 Coeficienţii de reducere pentru elemente structurale în cazul aplicării metodologiei de 
nivel 2 
Valorile coeficienţilor de reducere, funcţie de modul potenţial de rupere sunt date în tabelul C.4. 
 

Tabelul C.4. Valorile coeficientului de comportare q 
Element structural q 

Grinzi:   
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                --  Comportare ductilă 1) 

                      ●  clasa 1 de secţiuni 

                      ●  clasa 2 de secţiuni 

               --  Comportare neductilă 

                      ●  clasa 3 de secţiuni 

 

8 

3 

 

1,5 

Bare disipative:  

                --  Comportare ductilă 

                      ●  clasa 1 de secţiuni 

                      ●  clasa 2 de sectiuni 

               --  Comportare neductilă 

                      ●  clasa 3 de secţiuni 

 

 

8 

3 

1 

Stâlpi:  

                  -- Comportare ductilă 

                        ●  clasa 1 de secţiuni 

                        ●  clasa 2 de secţiuni 

                 --  Comportare neductilă 

                       ●  clasa 3 de secţiuni 

 

 

6 

3 

 

1 

Contravântuiri verticale cu diagonale în “X” : 

                -- Comportare ductilă 

                        ●  clasa 1 de secţiuni 

                        ●  clasa 2 de secţiuni 

                 --  Comportare neductilă 

                       ●  clasa 3 de secţiuni 

 

 

6 

4 

 

2 

Contravântuiri verticale cu diagonale în “V” : 

                -- Comportare ductilă 

                        ●  clasa 1 de secţiuni 

                        ●  clasa 2 de secţiuni 

                 --  Comportare neductilă 

                       ●  clasa 3 de secţiuni 

 

 

4 

3 

 

1 
 

1)Comportare ductilă înseamnă că grinda, stâlpul, bara disipativă, contravântuirea, prinderile 

îndeplinesc toate condiţiile de alcătuire şi de detaliere prevăzute în normativele de proiectare a 

construcţiilor noi, specifice acestor tipuri de structuri. De asemenea trebuie îndeplinite toate condiţiile 

privind formarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei printr-o comportare histeretică cât 

mai stabilă. Se admit interpolări ale valorilor q corespunzătoare comportării ductile, respectiv ne-
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ductile pentru cazul îndeplinirii parţiale a condiţiilor prevăzute în normativele de proiectare a 

structurilor noi. 

 
C.7 Capacităţi de deformare inelastică în elementele structurale în cazul aplicării 
metodologiei de nivel 3 
 
C.7.1 Capacitatea de deformare inelastică a elementelor structurale se calculează având în vedere 
natura solicitării şi sensibilitatea la pierderea stabilităţii locale a elementului după cum urmează: 
 
(1) Cadre necontravântuite 
 Rotirea inelastică maximă, φu, a grinzilor şi stâlpilor supuşi la încovoiere, pe care se poate 
conta la verificările la SLU este exprimată în funcţie de rotirea de la capătul elementului (considerat 
cu axa nedeformată) atunci când curgerea materialului a cuprins întreaga secţiune, φy. 

Pentru grinzi şi stâlpi, pentru care  3,0≤
lpN

N  ,  rotirea inelastică este: 

φu =8,0 φy   pentru secţiuni clasa 1 
 

φu =3,0 φy   pentru secţiuni clasa 2 
 
în care: 
 

b

byp
y EI6

fW ll=φ     pentru grinzi 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=φ

l

l l

pc

cyp
y N

N1
EI6
fW

 

 
 
Wpl este modulul de rezistenţă plastic 
fy limita de curgere a oţelului din element, determinată pe baza valorii medii rezultată în 

urma testărilor şi a surselor de informare existentă, amplificată cu factorul de 
încredere CF (tabelul 3.1) 

lb, lc lungimea teoretică a grinzii, respectiv a stâlpului 
Ib, Ic momentul de inerţie a secţiunii grinzii, respectiv a stâlpului 
N forţa axială din element 
Npl = A fy  forţa axială capabilă plastică a elementului 
 
Rotirea inelastică maximă, φu, a prinderilor grindă - stâlp pe care se poate conta la 
verificările la S.L.U. este: 
 
  φu = 0,050 rad. 
 
 
(2) Cadre contravântuite centric. 
 Deformaţia inelastică maximă a diagonalei comprimate, Δc,u,  pe care se poate conta la 
verificările la SLU este exprimată în funcţie de deformaţia axială a acesteia sub forţa de compresiune 
care produce flambajul, Δc, ca un multiplu al acestei deformaţii : 
 

Δc,u = 6,0 Δc   pentru secţiuni clasa 1 
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Δc,u = 2,0 Δc   pentru secţiuni clasa 2 
 

in care: 
 

E A
 Nc

c
l

=Δ  

 
Nc = ϕ  A  fy   forţa capabilă la flambaj a barei comprimate (fy  are semnificaţia de la  
                         C.7.1(1) 
l : lungimea teoretică a diagonalei 
 
 
Deformaţia inelastică maximă a diagonalei întinse, Δt,,u , pe care se poate conta la verificările la SLU 
este exprimată în funcţie de deformaţia axială a acesteia sub forţa de întindere care produce curgerea, 
Δt , ca un multiplu al acestei deformaţii: 
 

Δt,u = 9 Δt   pentru secţiuni clasa 1 şi clasa 2 
în care: 

E A
Nt

t
l

=Δ  

 
Nt = A ⋅ fy  forţa capabilă la întindere a barei (fy  are semnificaţia de la  
                         C.7.1(1) 
l : lungimea teoretică a barei 
 
 
 
Deformaţia inelastică a grinzilor sau stâlpilor supuşi la întind, Δt,,u , pe care se poate conta la 
verificările la SLU este exprimată în funcţie de deformaţia axială produsă de forţa de întindere, Δt , ca 
un multiplu al acestei deformaţii: 

Δt,u = 5,0 Δt   pentru secţiuni clasa 1 şi clasa 2 
în care: 

E A
 Nt

t
l

=Δ  

 
Nt = A  fy  forţa capabilă la întindere a barei (fy  are semnificaţia de la  
                         C.7.1(1) 
l : lungimea teoretică a barei 
 
Notă:  
Nici una din relaţiile prezentului paragraf nu se aplică cadrelor contravântuite excentric 
 
  
(3) Cadre contravântuite excentric 
 Rotirea inelastică maximă a barelor disipative, φu , pe care se poate conta la verificările S.L.U. 
este: 
 
φu = 0,08 rad.             pentru bare disipative scurte 
 
φu = 0,02 rad.             pentru bare disipative lungi 
 
 0,08 rad. < φu <  0,02 rad.   pentru bare disipative intermediare (se determină prin 
                                             interpolare liniară între valorile de mai sus) 
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ANEXA D 
CLĂDIRI DIN ZIDĂRIE 

D.1. Obiectul prevederilor 

(1) Prezenta anexă cuprinde informaţiile necesare pentru evaluarea nivelului de 
siguranţă seismică disponibil în momentul expertizării pentru clădirile cu pereţi 
structurali din zidărie. 

(2) Prevederile se referă, cu precizările corespunzătoare după tipul de alcătuire, la 
clădirile cu pereţi structurali din zidărie nearmată şi din zidărie confinată, cu planşee 
fără rigiditate semnificativă în plan orizontal şi cu planşee rigide în plan orizontal. 

D.2.Informaţii specifice necesare pentru evaluarea siguranţei construcţiilor din 
zidărie 

D.2.1. Date generale privind construcţia 

(1) Informaţiile cu caracter general privind clădirile din zidărie se referă la: 

- data (perioada) execuţiei; 
- numărul de niveluri; 
- forma şi dimensiunile în plan; 
- forma şi dimensiunile în elevaţie; 
- tipul zidăriei (nearmată, confinată); 
- natura elementelor pentru zidărie şi modul de zidire (cu mortar, zidărie uscată); 
- tipul şi materialele planşeelor; 
- tipul şi materialele acoperişului (şarpantei); 
- natura terenului de fundare; 
- tipul şi materialele fundaţiilor; 
- tipul şi materialele finisajelor şi decoraţiilor exterioare.  

(2) Informaţiile menţionate la (1) vor fi colectate din documentele disponibile şi/sau 
prin examinare vizuală.  

D.2.2.Date privind starea fizică a construcţiei 

(1) Vor fi cercetate următoarele aspecte legate de starea fizică, relevante pentru 
evaluarea siguranţei la cutremur a clădirilor din zidărie: 

- degradarea fizică a materialelor structurii: 
- degradarea zidăriilor prin: ascensiunea capilară a apei (igrasie), efecte de 

îngheţ - dezgheţ, degradarea mortarului;  
- degradarea planşeelor din lemn prin: putrezirea lemnului, crăpături în lemn, 

prezenţa microorganismelor şi a ciupercilor; 
- degradarea elementelor metalice prin: coroziunea  tiranţilor, ancorelor, 

grinzilor de planşeu; 
- incendiu. 

- afectarea structurii din cauze neseismice: 
- cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă); 
- efectul împingerilor echilibrate/neechilibrate date de arce, bolţi, cupole; 
- deteriorarea planşeelor din încărcări verticale (ruperi locale, deformaţii 

excesive, vibraţii). 
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- afectarea structurii din acţiuni seismice: 
- identificarea şi descrierea stării de fisurare, prin clasificarea fisurilor pe baza 

tipologiei specifice (separare, rotire, lunecare, ieşire din plan) sau prin 
deformaţiile aparente: ieşire din plan vertical, umflare, deformarea bolţilor,etc.  

(2) Informaţiile de la (1) se colectează prin examinare vizuală şi se consemnează sub 
formă de desene, fotografii, texte, în releveul avariilor/degradărilor care face parte 
integrantă din raportul de evaluare. 

D.2.3. Date privind geometria structurilor din zidărie 

(1) Principalele date privind geometria structurilor din zidăriei se referă la: 

- poziţionarea în plan a pereţilor structurali şi dimensiunile pereţilor structurali;  
- continuitatea pe verticală a pereţilor structurali;  
- poziţionarea şi dimensiunile în plan şi în elevaţie ale golurilor (uşi, ferestre) şi ale 

zonelor de perete cu grosime redusă (nişe); 
- poziţionarea în plan şi în elevaţie a elementelor structurale din zidărie care 

generează împingeri (arce, bolţi, cupole) cu indicarea tipologiei şi a principalelor 
dimensiuni (formă, grosime) precum şi a elementelor care pot prelua împingerile 
(contraforţi, tiranţi);  

- poziţionarea în plan şi dimensiunile elementelor principale ale planşeelor din lemn 
sau metalice, grosimea plăcilor de beton; planşee parţiale sau cu goluri mari; 

- poziţiile şi dimensiunile elementelor de confinare (stâlpişori şi centuri), ale 
buiandrugilor şi ale tiranţilor. 

 (2) Pentru toate nivelurile de cunoaştere, datele specifice privind geometria 
structurilor se vor obţine din documentele descrise la 3.4.1. cu următoarele precizări: 

- Examinare vizuală. Rezultatele examinării vizuale vor fi prezentate sub formă de 
desene cotate corespunzător, pentru fiecare nivel al clădirii, în care se reprezintă: 
pereţii cu rezistenţă semnificativă la forţă tăietoare (poziţionarea în plan, 
principalele dimensiuni geometrice), elementele de zidărie care generează 
împingeri (arce, bolţi, cupole), direcţiile de rezemare ale planşeelor şi alcătuirea 
acestora (în zone semnificative, de exemplu în  încăperile cu deschideri mari). 

- Relevarea construcţiei. Releveul construcţiei va conţine desene cotate complet, 
pentru fiecare nivel, în care se reprezintă: toate elementele din zidărie (structurale, 
inclusiv elementele de confinare şi nestructurale), elementele de zidărie care dau 
împingeri (arce, bolţi, cupole) inclusiv descrierea tipologiei acestora (formă şi 
grosime) şi a umpluturilor peste acestea, rezemările tuturor planşeelor.  

D.2.4. Detalii constructive specifice structurilor din zidărie 

(1) Informaţiile privind detaliile constructive specifice structurilor din zidărie sunt:  

- tipul şi calitatea legăturilor între pereţi la colţuri, ramificaţii şi intersecţii; 
- tipul şi calitatea legăturilor între planşee şi pereţi; existenţa / lipsa centurilor la 

nivelul planşeului; existenţa / lipsa ancorelor şi tiranţilor; 
- lipsa/existenţa/alcătuirea buiandrugilor cu rezistenţă semnificativă la încovoiere;  
- alcătuirea elementelor structurale care dau împingeri şi a elementelor care pot 

prelua/limita împingerile (contraforţi, pilaştri, tiranţi); 
- existenţa zonelor de zidărie slăbite de nişe, coşuri de fum, şliţuri, etc;  
- detalii privind intervenţiile în timp asupra construcţiei: 
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- modificarea poziţiei golurilor din pereţii structurali: modificarea deschiderii 
şi/sau a înălţimii, desfiinţarea totală/parţială a buiandrugilor sau arcelor, etc.; 

- deschidere de goluri noi;  
- desfiinţare de goluri: umpluturi din zidărie/alte materiale cu/fără ţesere; 
- spargerea şliţurilor orizontale şi verticale pentru instalaţii; 

- alcătuirea elementelor structurale/ nestructurale, cu vulnerabilitate ridicată:    
- elemente majore de zidărie situate la ultimul nivel (pod/mansardă), ancorate 

şi/sau neancorate: frontoane, timpane,calcane; 
- elemente minore de zidărie situate pe faţade (parapeţi, elemente decorative) 

sau la nivelul acoperişului (atice, coşuri de fum şi de ventilaţie);  
- alcătuirea planşeelor: 

- materialele şi geometria planşeului (orientarea elementelor principale de 
planşeu, distanţele între acestea); 

- dimensiunile elementelor principale şi identificarea esenţelor (în cazul 
planşeelor din lemn); 

- detaliile constructive ale rezemărilor/prinderilor pe pereţii structurali; 
- alcătuirea infrastructurii şi fundaţiilor: 

- existenţa/lipsa subsolului, subsol parţial/general; 
- materialele pereţilor subsolului: piatră, zidărie, beton simplu, beton armat; 
- alcătuirea planşeului peste subsol: planşeu drept (grinzi metalice şi bolţişoare 

de cărămidă/grinzi şi podină din lemn/ beton armat), bolţi din zidărie;    
- adâncimea de fundare; 
- materialele din care sunt alcătuite fundaţiile: piatră, zidărie, beton simplu, 

beton armat, soluţii mixte; 
- existenţa/lipsa hidroizolaţiilor verticale/orizontale;  

- condiţiile de teren: 
- topografia amplasamentului: teren plan, în pantă (stabilitatea versantului), 

teren inundabil; 
- natura terenului de fundare: normal, cu sensibilităţi, agresiv faţă de materialele 

de construcţie; 
- nivelul apei freatice; 
- existenţa / lipsa reţelelor edilitare (apă/canalizare) cu pierderi de apă.  

(2) Informaţiile de la (1) se obţin conform 3.4.2., cu următoarele precizări: 

- Inspecţie in-situ limitată : va fi făcută numai prin examinare vizuală, de regulă, 
după desfacerea tencuielilor. Se cercetează, pentru cel puţin 15% din numărul 
pereţilor, următoarele elemente: 
- caracteristicile zidăriei la suprafaţă şi în profunzime; 
- legăturile între pereţii care se intersectează; 
- alcătuirea generală a planşeelor şi prinderile acestora de pereţi.  
Notă. Detaliile privind legăturile între pereţii care se intersectează şi cele privind legăturile între 
planşee şi pereţi pot fi evaluate şi ţinând seama de tipologia constructivă (clădiri similare) şi de 
practica curentă a etapei de construcţie.  

- Inspecţii in-situ extinse şi cuprinzătoare: vor fi făcute de asemenea prin examinare 
vizuală, pentru fiecare nivel al clădirii, şi vor consta, cel puţin, în: 
- desfacerea tencuielilor (pe suprafeţe suficient de mari, orientativ > 1.0 m2);  
- sondaje în zidărie pentru examinarea:  

* caracteristicilor în profunzime ale zidăriei;  
* legăturilor între pereţi la intersecţii; 
* legăturilor între pereţi şi planşee; 
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- desfacerea tavanelor/pardoselilor pentru cercetarea alcătuirii planşeelor; 
- decopertarea fundaţiilor (în zonele semnificative, stabilite de expert).  

Inspecţia in-situ extinsă se face pentru cel puţin 30% din numărul pereţilor iar 
inspecţia in-situ cuprinzătoare se face pentru cel puţin 50% din numărul pereţilor.  

D.2.5. Proprietăţile materialelor 

(1) Calitatea zidăriei se evaluează în funcţie de:  

i. Tipologia şi calitatea zidăriei: 
- tipul şi materialul elementelor pentru zidărie; 
- calitatea elementelor pentru zidărie: cărămizi formate manual/presate; gradul 

de ardere, gradul de afectare (îngheţ/dezgheţ, igrasie, etc);  
- tipul şi calitatea mortarului: tipul liantului şi agregatelor, raportul liant / 

agregat, gradul de afectare (carbonatare, îngheţ/dezgheţ sau alte acţiuni); 
- regularitatea suprapunerii elementelor în rândurile succesive şi a grosimii 

rosturilor verticale şi orizontale; 
- legăturile (ţeserea) la intersecţiile pereţilor; 
- umplerea rosturilor cu mortar: toate rosturile umplute, rosturile verticale 

neumplute, gradul de umplere, compactitatea mortarului, zidărie fără mortar.     

ii. Precizia execuţiei pereţilor: verticalitate, planeitate. 

iii. Rezultatele încercărilor nedistructive in-situ: încercări cu prese plate, încercări 
sonice, endoscopie, etc. 

iv. Rezultatele analizelor chimice şi ale încercărilor mecanice pe elemente pentru 
zidărie şi mortare extrase din lucrare. 

(2) Încercările specifice pentru determinarea caracteristicilor materialelor se fac 
conform prevederilor de la 3.4.3. cu următoarele precizări: 

- Inspecţii in-situ limitate: se fac prin examinarea vizuală a ţeserii zidăriei şi a 
elementelor din care aceasta este alcătuită. Este necesar să se efectueze cel puţin 
un examen, pentru fiecare tip de zidărie din clădire şi pentru fiecare nivel al 
clădirii; nu sunt cerute date experimentale. 

- Încercări in-situ extinse: au ca scop obţinerea informaţiilor cantitative, cu caracter 
general, asupra rezistenţelor zidăriei. Pentru aceasta, se va efectua cel puţin o 
încercare din cele menţionate la punctul iv de la aliniatul (1), la fiecare nivel, 
pentru fiecare tip de material existent în structură (cu aceleaşi elemente şi/sau 
mortare), în plus faţă de verificările vizuale de la inspecţia limitată.. Încercările 
nedistructive menţionate la punctul iii de la aliniatul (1) sunt complementare celor 
de la punctul iv şi nu le pot înlocui pe acestea. 

- Încercări in-situ cuprinzătoare: au ca scop evaluarea mai exactă a rezistenţelor 
materialelor şi/sau ale zidăriei. Pentru a se obţine rezultate semnificative, se fac 
cel puţin trei încercări pentru fiecare tip de material existent în lucrare şi pentru 
fiecare nivel al clădirii.  

      În cazul unor construcţii importante se recomandă şi: 
- încercări de laborator (compresiune pe diagonală şi/sau compresiune cu forţă 

tăietoare) pe probe de zidărie extrase din lucrare; 
- teste de încărcare statică şi/sau dinamică pe planşee.  
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(3) În cazul în care se constată o corespondenţă tipologică semnificativă pentru 
materiale, pentru forma şi dimensiunile elementelor şi detaliilor constructive, în locul 
încercărilor pentru lucrarea respectivă se pot folosi rezultatele încercărilor de la clădiri 
similare executate în aceiaşi zonă şi aproximativ în aceiaşi epocă. 

(4) Pentru construcţiile proiectate şi executate după anul 1950, în cazurile în care 
există planuri şi/sau piese scrise care menţionează calitatea elementelor pentru zidărie 
şi a mortarului, şi dacă inspecţia vizuală, efectuată conform D.2.4. şi D.2.5,  nu arată 
existenţa unor defecţiuni majore de punere în operă, rezistenţele zidăriei pot fi luate 
din standardele în vigoare la data proiectării/execuţiei (începând cu STAS 1031-50, 
inclusiv modificările ulterioare). În acest caz factorul de încredere se ia CF=1.20 fără 
a se face încercări in-situ.   
Pentru clădirile construite între cele două războaie valorile de referinţă ale  
 rezistenţelor zidăriei pot fi considerate cele date în literatura de specialitate (de 
exemplu, V.Asquini Indicator tehnic în construcţii Ed. Cartea Românească, Bucureşti 
1938) completate, după caz, cu investigaţiile cerute în tabelul 3.1. pentru încadrarea în 
nivelurile de cunoaştere KL1÷KL3.   

D.3. Evaluarea siguranţei seismice 

D.3.1. Generalităţi 

(1)  Evaluarea siguranţei seismice a clădirilor cu pereţi structurali din zidărie se face 
prin coroborarea rezultatelor obţinute prin două categorii de procedee : 

- evaluare calitativă; 
- evaluare prin calcul. 

(2) Procedeele de evaluare calitativă au două niveluri de complexitate: 

- evaluare calitativă preliminară; 
- evaluare calitativă detaliată.  

(3) Evaluarea prin calcul a siguranţei seismice a clădirilor din zidărie, în prezenţa 
încărcărilor verticale (permanente şi utile), implică două categorii de verificări: 

- verificarea ansamblului structurii şi a pereţilor structurali pentru acţiunea   
seismică în planul pereţilor; 

- verificarea pereţilor pentru acţiunea seismică perpendiculară pe plan.  

(4) Procedeele de evaluare prin calcul au două niveluri de complexitate: 

- evaluare preliminară de ansamblu, pentru acţiunea seismică în planul pereţilor; 
- evaluare detaliată, pentru acţiunea seismică în planul pereţilor şi normal pe plan. 

(5) Evaluarea detaliată prin calcul pentru efectele acţiunii seismice în planul pereţilor 
are mai multe trepte de complexitate în funcţie de modelul şi metoda de calcul: 

- modele de calcul liniar elastic, analizate cu: 
- metoda forţelor static echivalente (LF); 
- metoda de calcul modal cu spectre de răspuns (MRS); 

- modele de calcul neliniar, analizate prin: 
- metode de calcul static neliniar;  
- metode de calcul dinamic neliniar. 

Condiţiile de folosire a acestor modele şi metode de calcul sunt definite la D.3.4.1.6 şi 
D.3.4.1.7. 
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(6) Pentru forţele seismice în planul peretelui şi perpendicular pe planul peretelui, care  
acţionează simultan asupra pereţilor structurali şi asupra panourilor de umplutură, 
verificările de la (3) se referă la satisfacerea cerinţelor de stabilitate şi de rezistenţă.    

(7) Verificarea cerinţei de rigiditate pentru solicitarea seismică în planul peretelui şi 
perpendicular pe planul pertelui nu este necesară, de regulă, la clădirile cu structura 
din zidărie, cu excepţia clădirilor la care, pentru starea limită de serviciu, nu este 
acceptată afectarea finisajelor sau a unor instalaţii speciale. 

D.3.2. Metodologii de evaluare pentru clădiri din zidărie 

(1) În această Anexă sunt date trei metodologii de evaluare a siguranţei seismice a 
clădirilor din zidărie: 

- Metodologia de nivel 1 
- Metodologia de nivel 2  
- Metodologia de nivel 3  

(2) Metodologia de nivel 1 se aplică următoarelor categorii de clădiri cu pereţi 
structurali din zidărie: 

- clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan şi în elevaţie, cu planşee din 
beton armat monolit, având înălţime: 
- ≤ P+2E  în zone seismice cu ag = 0.16g; 
- ≤ P+4E  în zone seismice cu ag ≤ 0.12g; 

- clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan şi în elevaţie, cu planşee din 
beton armat monolit, având înălţime: 
- ≤ P+2E în zone seismice cu ag = 0.12g;  
- ≤ P+4E în zone seismice cu ag = 0.08g. 

(3) Metodologia de nivel 1 constă în: 

- evaluare calitativă preliminară (D.3.3.1.); 
- evaluare simplificată prin calcul, pentru efectul de ansamblu al acţiunii seismice în 

planul pereţilor (D.3.4.1.4). 
- evaluare prin calcul pentru acţiunea seismică perpendiculară pe planul pereţilor 

(D.3.4.2.1.) dacă evaluarea calitativă preliminară a identificat existenţa pereţilor 
sau a altor elemente majore de zidărie (calcane, timpane, frontoane) care prezintă 
risc de prăbuşire, parţială sau totală.     

(4) Metodologia de nivel 2 se aplică: 

- tuturor clădirilor cu pereţi structurali din zidărie nearmată şi zidărie confinată cu 
planşee fără rigiditate semnificativă în plan orizontal, indiferent de zona seismică 
şi de regimul de înălţime;  

- clădirilor cu pereţi structurali din zidărie nearmată şi din zidărie confinată cu 
planşee rigide în plan orizontal care îndeplinesc condiţiile de la D.3.4.1.6. pentru 
folosirea metodelor de calcul liniar elastic dar care nu se încadrează în condiţiile 
de la (2) pentru folosirea metodologiei de nivel 1; 

- clădirilor care îndeplinesc condiţiile de la (2) pentru folosirea metodologiei de 
nivel 1, dacă se urmăreşte determinarea mai exactă a nivelului de siguranţă 
disponibil (se recomandă în cazul clădirilor din clasele de importanţă I şi II). 

(5) Metodologia de nivel 2 constă în: 
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- evaluare calitativă detaliată bazată, cel puţin, pe: 
- inspecţii in-situ extinse; 
- încercări in-situ extinse. 

- evaluare prin calcul cu metode liniar elastice, pentru efectele acţiunii seismice în 
planul pereţilor; 

- evaluare prin calcul pentru acţiunea seismică perpendiculară pe planul pereţilor.  

(6) Metodologia de nivel 3 se aplică construcţiilor care nu îndeplinesc condiţiile de la 
D.3.4.1.6. pentru utilizarea metodologiei de nivel 2 şi construcţiilor importante şi 
complexe dacă se urmăreşte o evaluare mai exactă a performanţelor seismice.  

(7)  Metodologia de nivel 3 constă în: 

- evaluare calitativă detaliată bazată pe: 
- inspecţii in-situ cuprinzătoare; 
- încercări in-situ cuprinzătoare. 

- evaluare prin calcul cu metode neliniare, pentru acţiunea seismice în plan; 

- evaluare prin calcul pentru acţiunea seismică perpendiculară pe planul pereţilor.  

D.3.3. Evaluarea calitativă a clădirilor din zidărie 

D.3.3.1. Evaluarea calitativă preliminară (pentru metodologia de nivel 1) 

(1) Evaluarea calitativă preliminară se face ţinând seama de: 

- caracteristicile generale ale clădirii; 
- starea generală de afectare din cauza cutremurului şi/sau a altor acţiuni. 

(2) Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativă preliminară sunt: 

1. Regimul de înălţime:  
1.1 ≤ P+2E;  1.2 > P+2E   

2. Rigiditatea planşeelor în plan orizontal: 
2.1 rigide ;  2.2 fără rigiditate semnificativă  

3. Regularitatea geometrică şi structurală: 
3.1 cu regularitate în plan şi în elevaţie; 3.2 fără regularitate în plan sau în 
elevaţie; 3.3 fără regularitate în plan şi în elevaţie.  

(3) Pe baza acestor caracteristici generale se stabileşte valoarea coeficientului R1 care 
cuantifică, din punct de vedere calitativ, alcătuirea clădirii.   

Coeficientul R1 pentru zidăria nearmată 
                                                       Tabelul D.1a 

Condiţii de regularitate Rigiditate 
planşee 

Regim 
înălţime 3.1 3.2 3.3 

1.1 100 85 70 2.1 
1.2 85 70 60 
1.1 75 55 40 2.2 
1.2 55 40 20 
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Coeficientul R1 pentru zidăria confinată 
                                                                                                Tabelul D.1b 

Condiţii de regularitate Rigiditate 
planşee 

Regim 
înălţime 3.1 3.2 3.3 

1.1 100 100 85 2.1 
1.2 90 85 75 
1.1 85 70 60 2.2 
1.2 70 55 35 

(4) Pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se 
notează în funcţie de tipul şi de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul D.2 

Calculul coeficientului R2 pentru evaluare calitativă preliminară 
                                                                                    Tabelul D.2.  

Tipul avariilor Elemente 
verticale (Av) 

Elemente 
orizontale (Ah) 

Nesemnificative 70 30 
Moderate 60 20 
Grave 45 15 
Foarte grave 25 10 

Notă. Elementele orizontale includ: planşee, bolţi, cupole, şarpante. 

(5) Coeficientul R2 care defineşte gradul de avariere seismică a clădirii se determină 
cu relaţia: 

R2 = Ah + Av                                                                                                       (D.1) 

(6) Avariile caracteristice în pereţii din zidărie, care se iau în considerare pentru 
evaluarea calitativă preliminară  sunt următoarele: 

i.    Fisuri verticale în parapeţi, buiandrugi şi arce deasupra golurilor de uşi/ferestre. 
ii.   Fisuri înclinate şi/sau în "X" în parapeţi, buiandrugi şi arce deasupra golurilor de 

uşi/ferestre.  
iii.  Fisuri înclinate şi/sau în "X" în spaleţii între două goluri alăturate. 
iv.   Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, 

eventual cu expulzarea materialului. 
v. Fisuri orizontale la extremităţile spaleţilor. 
vi.   Avarii la intersecţiile pereţilor exteriori/interiori cu tendinţă de desprindere.  
vii.  Fisuri/crăpături verticale la legăturile între pereţii perpendiculari. 
viii. Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă 

planşeele. 

(7) Caracterizarea orientativă a severităţii avariilor elementelor structurale verticale, 
definite la (6), pentru folosire în tabelul D.2, este următoarea: 

a. Avarii nesemnificative. 

Exemple: 
- pereţi structurali: 

- fisuri orizontale foarte subţiri în rosturile de la bază; 
- posibile fisuri diagonale şi desprinderi minore la bază; 

- spaleţi între goluri: 
- fisuri foarte subţiri / mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremităţi; 

fisuri cu traseu discontinuu, foarte subţiri /mortar sfărâmat în rosturile 
orizontale şi verticale (fără deplasări); nu sunt fisuri în cărămizi fisuri 
diagonale subţiri în cărămizi în < 5% din asize.  

 



 9

b. Avarii moderate. 

Exemple: 
- pereţi structurali: 

- fisuri orizontale/mortar desprins la bază şi în apropierea acesteia; deplasări     
(< 5÷6 mm) în planul de fisurare; 

- posibile fisuri înclinate care pornesc de la bază şi se extind pe câteva rânduri 
de cărămidă; 

- posibile fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi); 
- spaleţi între goluri 

- fisuri foarte subţiri / mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremităţi şi, 
uneori şi în alte rosturi apropiate de extremităţi;  

- fisuri orizontale şi sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii 
şi deschiderea rosturilor verticale (< 5÷6 mm); rupere în scară cu <5% din 
asize cu crăpături în cărămizi; 

- fisuri diagonale (<5÷6mm), cele mai multe prin cărămizi care ajung la colţuri 
sau în apropierea acestora, dar fără să se producă zdrobirea zidăriei. 

c. Avarii grave.  

Exemple: 
- pereţi structurali: 

- fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10÷12 mm; 
- fisuri înclinate extinse pe mai multe asize; 
- posibile fisuri înclinate cu deschideri < 10÷12 mm în partea superioară; 

- spaleţi între goluri: 
- fisuri subţiri / mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremităţi; 
- uneori fisuri subţiri/mortar sfărâmat şi în alte rosturi orizontale apropiate de 

extremităţi; 
- posibil, ieşirea din plan sau deplasări în plan (sus/jos) 
- cărămizi zdrobite la colţuri; 
- fisuri orizontale şi sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii 

şi deschiderea rosturilor verticale (< 10÷12mm); rupere în scară cu >5% din 
asize cu crăpături în cărămizi; 

- fisuri diagonale (>6mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la 
colţuri şi/sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare. 

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele 
condiţii: 

A. Capacitatea de rezistenţă  însumată a pereţilor cu avarii grave reprezintă mai mult 
de 20÷25% din capacitatea de rezistenţă totală a structurii pe una dintre direcţiile 
principale de la un etaj. 

sau 
B. Numărul spaleţilor cu avarii grave reprezintă mai mult de 20÷25% din numărul 

total al spaleţilor pe una dintre direcţiile principale de la un etaj. 

d. Avarii foarte grave:  

Exemple: 
- pereţi structurali: 

- risc de pierdere a capacităţii portante pentru încărcări verticale; 
- deplasări în scară importante, unele cărămizi au lunecat de pe cele pe care erau 

zidite; 
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- secţiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremităţi; 
- deplasari laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă). 

- spaleţi între goluri: 
- risc de pierdere a capacităţii portante pentru încărcări verticale 
- deplasări semnificative în plan şi/sau perpendicular pe plan; 
- zdrobirea extinsă a cărămizilor la colţuri; 
- deplasări în scară mari (unele cărămizi au căzut de pe cele inferioare); 
- ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor; 
- deplasari laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;  
- deplasări şi rotiri importante în lungul planului de fisurare. 

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din 
următoarele condiţii: 

A. Capacitatea de rezistenţă însumată a pereţilor cu avarii foarte grave reprezintă mai 
mult de 10÷15% din capacitatea de rezistenţă totală a structurii pe una dintre direcţiile 
principale de la un etaj. 
sau 
B. Numărul spaleţilor cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10÷15% din 
numărul total al spaleţilor pe una dintre direcţiile principale de la un etaj, 

(8) La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenţii imediate pentru 
punerea în siguranţă provizorie a clădirii şi interzicerea accesului tuturor persoanelor,  
evaluarea preliminară nu mai este necesară şi se trece direct la evaluarea calitativă 
detaliată, conform D.3.3.2.  

(9) Caracterizarea orientativă a severităţii avariilor elementelor structurale orizontale, 
pentru folosire în tabelul D.2, este următoarea: 

Avarii la planşee cu grinzi din lemn: 

- Avarii nesemnificative: Fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile. 
- Avarii moderate : Fisuri numeroase tavan, paralele cu grinzile, însoţite de fisuri 

transversale izolate. 
- Avarii grave: Separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi. 
- Avarii foarte grave: Separarea majorităţii grinzilor principale de pereţi la reazeme. 

Căderea unor grinzi.  

Avarii la planşee cu grinzi metalice şi bolţişoare de cărămidă: 

- Avarii nesemnificative: Fisuri izolate în bolţisoare, paralele cu grinzile. 
- Avarii moderate: Fisuri numeroase în bolţişoare, paralele cu grinzile, însoţite de 

fisuri transversale izolate. 
- Avarii grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolţişoare, paralele cu grinzile şi 

însoţite de multe fisuri transversale.  
- Avarii foarte grave: Separarea parţială a grinzilor de zidăria bolţişoarelor. 

Zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice. 
Căderea bolţişoarelor. 

Avarii la bolţi şi cupole: 

- Avarii nesemnificative: Fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolţi sau 
cupole cu  tiranţi. 

- Avarii moderate: Fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolţi sau cupole 
fără  tiranţi. 
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- Avarii grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie şi la reazemele pe 
elementele verticale, la bolţi sau cupole cu  tiranţi. 

- Avarii foarte grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie şi la reazemele pe 
elementele verticale la bolţi sau cupole fără tiranţi. Fisuri cu deschideri mai mari 
ale elementelor verticale, la bază şi la reazemul bolţii, eventual cu zdrobirea zonei 
comprimate. Deformaţii remanente importante (“coborârea” bolţilor) sau 
deplasarea laterală a reazemelor. 

D.3.3.2. Evaluare calitativă detaliată (pentru metodologia de nivel 2 şi 3) 

(1) 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. 

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

1. Calitatea sistemului structural:      
- criterii de apreciere: eficienţa conlucrării spaţiale a elementelor structurii care 

depinde de natura şi calitatea legăturilor între pereţii de pe direcţiile ortogonale 
şi a legăturilor între pereţi şi planşee, existenţa ariilor de zidărie aproximativ 
egale pe cele două direcţii;  

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR6-2006.                                                  

2. Calitatea zidăriei: 
- criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea ţeserii, regularitatea 

rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenţa unor zone slăbite de şliţuri 
şi/sau nişe, etc;  

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor şi a execuţiei 
conform reglementărilor în vigoare.                             

3.Tipul planşeelor: 
- criterii de apreciere: rigiditatea planşeelor în plan orizontal şi eficienţa 

legăturilor cu pereţii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformaţiilor 
pereţilor structurali şi de a împiedica răsturnarea pereţilor pentru forţe 
seismice perpendiculare pe plan);   

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: planşee complete din beton armat 
monolit la toate nivelurile, fără goluri care le slăbesc semnificativ rezistenţa şi 
rigiditatea în plan orizontal.               

4.Configuraţia în plan: 
- criterii de apreciere: compactitatea şi simetria geometrică şi structurală în plan, 

exprimate prin raportul între lungimile laturilor şi prin dimensiunile 
retragerilor în plan, existenţa sau absenţa bowindow-urilor.  

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006.                              

5.Configuraţia în elevaţie: 
- criterii de apreciere: uniformitatea geometrică şi structurală în elevaţie 

exprimate prin absenţa / existenţa retragerilor etajelor succesive, existenţa 
unor proeminenţe la ultimul nivel, discontinutăţi create de sporirea ariei 
golurilor din pereţi la parter /la un nivel intermediar; 

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006.                              
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6.Distanţe între pereţi:                                                     
- criterii de apreciere: distanţele între pereţii structurali, pe fiecare dintre 

direcţiile principale ale clădirii; 
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereţi deşi – 

(fagure) definit conform CR6-2006.                                           

7.Elemente care dau împingeri laterale: 
- criterii de apreciere: existenţa arcelor, bolţilor, cupolelor, şarpantelor, cu/fără 

elemente care preiau/limitează efectele împingerilor;  
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor care dau 

împingeri.      

8.Tipul terenului de fundare şi al fundaţiilor: 
- criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea 

fundaţiilor de a prelua şi transmite la teren încărcările verticale, eforturile 
provenite din  tasări diferenţiate şi din acţiunea cutremurului;  

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundaţii 
continue din beton armat.                              

9.Interacţiuni posibile cu clădirile adiacente: 
- criterii de apreciere: existenţa/absenţa riscului de ciocnire cu clădirile alăturate 

(clădire izolată, clădire cu vecinătăţi pe 1,2,3 laturi), înălţimile clădirilor 
vecine, existenţa riscului de cădere a unor componente ale clădirilor vecine;   

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: clădire izolată.                              

10.Elemente nestructurale:                                               
- criterii de apreciere: existenţa unor elemente de zidărie majore (calcane, 

frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care 
prezintă risc de prăbuşire; 

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau 
asigurarea stabilităţii lor conform prevederilor din P100-1/2006.                              

Notarea se va face prin apreciere, cu următorul punctaj: 

- criteriul este indeplinit                      10  (punctaj maxim)  
- neîndeplinire minoră                         8÷10  
- neîndeplinire moderată                      4÷8  
- neîndeplinire majoră                          0÷4  

Punctajul maxim total este 10 x 10 = 100 puncte 
Exemplu de notare pentru criteriul 1: 
- clădire cu planşee de beton armat                                                     → 10  
- clădire cu planşee de lemn şi centuri de beton armat sau tiranţi din oţel la toate nivelurile   → 8÷10               
- clădire cu planşee din lemn, fără centuri/tiranţi, cu zidurile perpendiculare bine ţesute         → 4÷8  
- clădire cu planşee din lemn, fără centuri/tiranţi, cu legături  slabe/neţesute între ziduri         → 0÷4   
Valoarea efectivă a punctajului între limitele menţionate, pentru fiecare criteriu, se stabileşte de expert 
în funcţie de particularităţile clădirii respective.  

(3) Rezultatul analizei calitative detaliate în raport cu criteriile de alcătuire se 
cuantifică prin coeficientul  

R1 = Σ pi                                                                                                           (D.2) 

unde pi  sunt punctele acordate fiecărui criteriu 

(4) În funcţie de amploarea şi distribuţia nivelului de avariere pe întrega construcţie, 
punctajul detaliat pentru diferitele categorii de avarii se ia lua din tabelul  D.3 



 13

Calculul coeficientului R2 pentru evaluare calitativă detaliată 

                   Tabelul D.3 
Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (Ah) 

Suprafaţa afectată Suprafaţa afectată 
Categoria 
avariilor 

≤ 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. A se vedea nota la Tabelul D.2. 

(5) Coeficientul R2 pentru evaluarea calitativă detaliată se calculează cu relaţia (D.1.). 
Exemplu: 

• elemente verticale: avarii foarte grave pe 40% din suprafaţă     → Av  = 25 
• elemente orizontale: avarii grave pe 25% din suprafaţă                  → Ah = 20 

R2 = 25 + 20 = 45 

D.3.4. Evaluarea prin calcul a siguranţei clădirilor din zidărie 

D.3.4.1. Siguranţa faţă de efectele acţiunii seismice în planul peretelui 

D.3.4.1.1. Determinarea forţei tăietoare de bază pentru ansamblul clădirii pentru 
metodologiile de nivel 1 şi 2 

(1) Determinarea valorii de proiectare a forţei tăietoare de bază (Fb) pentru evaluarea 
preliminară de ansamblu (metodologia de nivel 1) şi pentru calculul liniar elastic, cu 
forţa laterală static echivalentă sau prin calcul modal bazat pe spectrul de răspuns 
(metodologia de nivel 2), se face conform prevederilor generale de la 4.3.7.2. cu 
următoarele precizări suplimentare: 

- corectarea factorilor de comportare q din tabelul 4.1. cu factorii de suprarezistenţă 
αu/α1 din P100-1/2006, 8.3.4.(3) se face numai pentru clădirile cu pereţi din 
zidărie confinată, cu planşee rigide în plan orizontal, care îndeplinesc condiţiile de 
regularitate în plan şi în elevaţie din P100-1/2006, 4.4.3.; această corecţie nu se 
aplică pentru evaluarea preliminară prin calcul pentru ansamblulul clădirii 
(metodologia de nivel 1); 

- spectrul de răspuns elastic se corectează, conform Anexei A la P100-1/2006, art. 
A.7, prin înmulţire cu coeficientul η = 0.88, determinat admiţând că  fracţiunea 
din amortizarea critică este 8% . 

(2)  Calculul liniar elastic cu forţa laterală static echivalentă poate fi efectuat în 
următoarele condiţii: 

- clădirea satisface condiţiile de regularitate în plan şi în elevaţie, conform P100-
1/2006, 4.4.3.; 

- planşeele au aceiaşi cotă superioară pe întregul nivel; pot fi acceptate decalări ale 
feţei superioare a planşeului mai mici decât înălţimea centurilor (15÷20 cm); 

- planşeele au suficientă rigiditate în plan orizontal şi sunt suficient de bine legate 
de pereţii perimetrali pentru a se putea accepta că este asigurată distribuţia forţelor 
de inerţie prin compatibilizare deformaţiilor laterale (cazul planşeelor din beton 
armat sau din lemn/metal cu suprabetonare ≥ 50 mm şi cu conectori); 

- pentru fiecare direcţie principală, în modelul de calcul se introduc numai pereţii a 
căror rigiditate laterală  este egală cu cel puţin 30% din rigiditatea peretelui cel 
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mai rigid de pe direcţia respectivă calculată  ţinând seama de  slăbirile date de 
golurile pentru uşi şi ferestre; 

- plinurile orizontale din zidărie pot fi introduse în modelul de calcul numai dacă 
sunt executate din elemente ţesute cu zidăria alăturată sau sunt prevăzute cu 
ancore/armături de legătură cu aceasta. 

(3)  Calculul modal bazat pe spectrul de răspuns poate fi efectuat dacă sunt îndeplinite 
condiţiile pentru procedeul de calcul static cu forţa laterală static echivalentă, şi  
în următoarele situaţii suplimentare faţă de cele de la (2):  

- clădiri fără regularitate în elevaţie; 
- clădiri la care montanţii pereţilor cu goluri sunt legaţi la nivelul planşeelor cu 

elemente fără rigiditate la încovoiere. 

D.3.4.1.2. Distribuţia forţelor seismice orizontale 

(1) Pentru calculul la acţiunea seismică în planul pereţilor, distribuţia forţei tăietoare 
de bază pentru ansamblul clădirii (Fb), între pereţii structurali se face astfel: 

i. În cazul planşeelor cu rigiditate nesemnificativă în plan orizontal:  proporţional cu 
masa totală aferentă fiecărui perete structural orientat cu axa majoră (lungimea) pe 
direcţia forţei seismice (direcţia de calcul).  

ii. În cazul planşeelor rigide în plan orizontal: proporţional cu rigiditatea la deplasări 
laterale a fiecărui perete, ţinând seama şi de efectele de răsucire de ansamblu 
produse de excentricitatea structurală şi/sau de excentricitatea accidentală definită 
în P100-1/2006, 4.5.3.3.3. Rigiditatea la deplasări laterale se calculează 
considerând deformaţiile din încovoiere şi din forfecare pentru secţiunea de 
zidărie fisurată (în lipsa unor date mai exacte, se  foloseşte  ½ din rigiditatea 
secţiunii nefisurate). În cazul zidăriilor confinate pentru calculul deformaţiilor se 
folosesc modulii de elasticitate longitudinal şi transversal echivalenţi determinaţi 
conform CR6-2006, 4.1.2.2.  

(2) Distribuţia forţei tăietoare de bază în elevaţie, la nivelul fiecărui planşeu, se face 
conform P100-1/2006, 4.5.2.3.2. În cazul clădirilor cu regularitate pe verticală (fără 
etaje slabe din punct de vedere al rigidităţii, definite conform 4.2.3.A.(1)), forma 
proprie a modului fundamental de vibraţie se poate aproxima cu o dreaptă. 

(3) În cazul clădirilor cu proeminenţe la partea superioară se aplică prevederile     
CR6-2006, 6.3.2.1.(2). 

(4) Modelul de calcul static pentru pereţii cu goluri de uşi şi/sau ferestre depinde de 
rezistenţa şi de rigiditatea la încovoiere a plinurilor orizontale de zidărie şi/sau a 
elementelor de beton armat de la nivelul planşeelor: 

i. Plinuri de zidărie şi/sau elemente de beton armat (grinzi de cuplare) cu rezistenţă 
şi rigiditate semnificativă la încovoiere: model de tip cadru. 

ii. Plinuri de zidărie şi/sau elemente de beton armat (grinzi de cuplare) cu rezistenţă 
şi rigiditate nesemnificativă la încovoiere: model de tip console legate la nivelul 
fiecărui  planşeu cu bare articulate la capete (biele). 

iii. Plinuri de zidărie fără centuri din beton armat: model de tip console independente.  
Notă. Pentru unele clădiri importante pot fi folosite şi alte metode de calcul mai exacte dar mai 
laborioase: calcul cu elemente finite, calcul cu macroelemente,etc. Utilizarea acestor metode 
implică existenţa unor date certe privitoare la caracteristicile de rezistenţă şi de deformabilitate ale 
zidăriei. 
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D.3.4.1.3. Calculul capacităţii de rezistenţă pentru acţiunea seismică în planul 
pereţilor 

D.3.4.1.3.1. Rezistenţele de proiectare ale zidăriei  

(1) Pentru calculul în domeniul liniar elastic, cu considerarea factorului de comportare 
"q" (spectrul redus), rezistenţele de proiectare ale zidăriei pentru evaluarea capacităţii 
de rezistenţă la încovoiere cu forţă axială şi la forfecare, se iau după cum urmează: 

1. Valoarea rezistenţei de proiectare la compresiune pentru pereţii solicitaţi la 
încovoiere cu forţă axială (fd) se ia egală cu rezistenţa medie de rupere la 
compresiune a zidăriei (fm) împărţită la factorul de încredere CF stabilit conform 
tabelului 3.1.                                                                                                                       
În lipsa unor date obţinute prin încercări la lucrarea respectivă,  rezistenţa medie la 
compresiune a zidăriei se poate lua: 
- fm = 1.3 fk , unde fk este rezistenţa caracteristică la compresiune a zidăriei 

stabilită conform CR6-2006; 
- din standardele de proiectare bazate pe calculul în stadiul de rupere (STAS 

1031-50 sau 1031-56) folosind rezistenţa medie a cărămizilor şi a mortarului 
determinate prin încercări la lucrarea respectivă.                        

2. Valoarea rezistenţei de proiectare pentru pereţii solicitaţi la forţă tăietoare se 
stabileşte în funcţie de mecanismul de rupere: 
- Pentru rupere prin lunecare în rost orizontal (fvd):  

CF
f

f
M

vm
vd γ

=                                                                                                   (D.3) 

unde fvm este rezistenţa medie de rupere la forfecare în rost orizontal iar γM se 
ia conform (2). 
În lipsa unor date obţinute prin încercări la lucrarea respectivă, rezistenţa 
medie de rupere la forfecare în rost orizontal (fvm) se poate lua egală cu: 
- fvm = 1.3 fvk unde fvk este rezistenţa caracteristică de rupere determinată 

conform CR6-2006; 
- pentru zidării vechile cu cărămizi pline şi cu mortar de var, fvk se 

calculează cu relaţiile (4.3a) şi (4.3b) din CR6-2006 în care rezistenţa 
unitară caracteristică iniţială la forfecare a zidăriei se ia                              
fvk0 = 0.045 N/mm2 

- Pentru rupere în scară sub efectul eforturilor principale de întindere (ftd): 

               
CF
f04.0f

M

m
td γ

=                                                                                               (D.4) 

               unde fm  este rezistenţa medie de rupere la compresiune a zidăriei  
               stabilită ca mai sus.  

(2) Pentru evaluarea siguranţei clădirilor existente coeficientul parţial de siguranţă 
pentru zidărie se ia egal cu:  

- γM = 3.0 pentru zidăriile vechi cu cărămizi manuale şi mortar de var (orientativ, 
anterior anului 1900); 

- γM = 2.75 pentru zidăriile vechi cu cărămizi presate şi mortar de var-ciment / 
ciment-var (orientativ, între 1900÷1950); 

- γM = 2.5 pentru zidăriile recente (orientativ, după 1950). 
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(3) În cazul zidăriei confinate şi/sau armate în rosturi, pentru calculul capacităţii de 
rezistenţă se folosesc valorile medii ale rezistenţelor betonului şi oţelului, determinate 
conform STAS 10107/0-90, 3.1.7. 

D.3.4.1.3.2 Capacitatea de rezistenţă a pereţilor structurali pentru forţe în plan 

(1) Forţa tăietoare asociată cedării prin compresiune excentrică a unui perete de 
zidărie nearmată solicitat de forţa axială de proiectare Nd se calculează cu relaţia: 

)15.11(
c
NV dd

pp

d
1f υ−υ

λ
=                                                                                     (D.5) 

în care  

- 
w

p
p l

H
=λ - factorul de formă al peretelui de zidărie 

cu  
- Hp - înălţimea peretelui; 
- lw - lungimea peretelui; 

- cp - coeficient care depinde de condiţiile de fixare la extremităţi ale peretelui: 
- cp = 2.0 pentru perete consolă (montant); 
- cp = 1.0 pentru perete dublu încastrat la extremităţi (spalet); 

- 
w

d
0 tl

N
=σ - efortul unitar mediu de compresiune corespunzător forţei axiale de 

proiectare Nd. 

unde  
- t - grosimea peretelui 

- 
d

0
d f

σ
=υ  

unde fd este rezistenţa de proiectare la compresiune calculată conform D.3.4.1.3.1. 

(2) Capacitatea de rezistenţă la forţa tăietoare a peretelui de zidărie nearmată este dată 
de relaţia  

Vf2 = min (Vf21,Vf22)                                                                                          (D.6) 

unde cele două valori se calculează după cum urmează : 

I. Valoarea de proiectare a forţei  tăietoare de rupere prin lunecare în rostul orizontal: 

Vf21 = fvdD't                                                                                                        (D.7) 

cu notaţiile: 
- D' - lungimea zonei comprimate a peretelui;  
- t   - grosimea peretelui; 
- fvd - rezistenţa de proiectare la lunecare în rost conform D.3.4.1.3.1.  

II. Valoarea de proiectare a forţei tăietoare de rupere prin fisurare diagonală (în scară):   

td

0tdw
22f f

1
b
ftlV σ

+=                                                                                          (D.8) 

unde 
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- coeficientul b se ia  1.00 ≤  b = λp ≤ 1.5; 
- ftd - rezistenţa de proiectare a zidăriei la eforturi principale de întindere (D.4) .  

(3) Capacitatea de rezistenţa unui perete din zidărie nearmată este egală cu rezistenţa 
la compresiune excentrică dacă valoarea forţei tăietoare Vf1 dată de relaţia (D.5) este 
mai mică decât valoarea forţei tăietoare Vf2 dată de relaţia (D.6).        

(4) Pereţii care satisfac condiţia de la (3) sunt definiţi ca pereţi cu comportare ductilă 
(pereţi ductili) 

(5) Rezistenţa unui perete din zidărie nearmată este egală cu rezistenţa la forţă 
tăietoare  dacă valoarea forţei tăietoare Vf2 dată de relaţia (D.6) este mai mică decât 
valoarea forţei tăietoare Vf1 dată de relaţia (D.5).        

(6) Pereţii care satisfac condiţia de la (5) sunt definiţi ca pereţi cu comportare fragilă 
(pereţi fragili). 

(7) În cazul pereţilor din zidărie confinată, pentru calculul forţelor tăietoare Vf1 şi Vf2 
se va ţine seama de aportul elementelor de confinare determinat conform CR6-2006. 
Rezistenţele betonului şi armăturii se vor lua conform D.3.4.1.3.1.(2). 

D.3.4.1.4. Verificarea preliminară prin calcul a capacităţii de rezistenţă pentru 
ansamblul clădirii (metodologia de nivel 1)  

(1) În cadrul metodologiei de nivel 1, evaluarea preliminară prin calcul constă în 
determinarea capacităţii de rezistenţă la forţă tăietoare a clădirii pe baza unor ipoteze 
simplificatoare şi compararea acesteia cu forţa tăietoare de bază. Capacitatea de 
rezistenţă se calculează în secţiunea de la baza pereţilor structurali (secţiunea de 
încastrare definită în CR6-2006). 

(2) Ipotezele pentru evaluarea simplificată a eforturilor unitare de compresiune şi de 
forfecare în pereţii structurali sunt următoarele: 

- legăturile între pereţii de pe cele două direcţii şi între pereţi şi planşee asigură 
conlucrarea acestora pentru preluarea încărcărilor verticale şi seismice; 

- planşeele constituie diafragme rigide în plan orizontal; în clădirile cu nniv ≥ 3 
ultimul planşeu poate fi din lemn în cazul zidăriei confinate şi în cazul zidăriei 
fără stâlpişori dacă sunt respectate condiţiile din CR6-2006, 7.1.2.1.;  

- clădirea are regularitate în plan şi în elevaţie; 
- distribuţia pereţilor, inclusiv a golurilor, este identică la toate nivelurile (pereţii 

sunt continui până la fundaţii); 
- ruperea pereţilor se produce din forţă tăietoare, prin fisurare diagonală 

(mecanismul de rupere în scară). 
Notă. În cele mai multe cazuri, aceste ipoteze simplificatoare nu sunt satisfăcute de clădirile 
proiectate înainte de apariţia reglementărilor tehnice specifice clădirilor din zidărie - de 
exemplu, înainte de Normativul P2-1975.  

(2) În ipotezele de la (2) efortul unitar de compresiune (σ0 în t/m2) în pereţii 
structurali se calculează cu relaţia: 

zyzx

etajetajniv
0 AA

Aqn
+

=σ                                                                                                (D.9) 

unde: 
- nniv - numărul de niveluri al clădirii peste secţiunea de încastrare; 
- qetaj - încărcarea totală verticală pe etaj, considerată uniform distribuită pe  
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                 suprafaţa planşeului (t/m2) 
- Aetaj - aria etajului, inclusiv balcoane şi bowindowuri (m2) 
- Azx şi Azy - ariile de zidărie pe cele două direcţii principale ale clădirii (m2)  

(3) Încărcarea echivalentă qetaj  se calculează cu relaţia: 

( )
planseu

etaj

etajzyzxzid
planseuetaj,zidetaj q

A
hAA

qqq +
+γ

=+=                                        (D.10) 

unde γzid (greutatea volumică a zidăriei) şi qplanşeu se iau în funcţie de alcătuirea 
zidăriei şi a planşeelor clădirii. Pentru zidăria cu cărămizi pline din argilă arsă se 
poate considera suficient de precis valoarea γzid = 2.0 t/m3 (inclusiv tencuiala).  
Valoarea qplanşeu  include, în afara încărcărilor permanente, şi fracţiunea din încărcarea 
utilă stabilită în CR0-2005. 
(4) Forţa tăietoare capabilă pentru ansamblul clădirii se calculează pentru direcţia în 
care aria de zidărie este minimă Az,min = min (Azx,Azy) cu relaţia: 

k

0
kmin,zcap 3

21AS
τ
σ

+τ=                                                                                  (D.11) 

unde  
- τk - valoarea de referinţă (forfetară) a rezistenţei la forfecare a zidăriei care se ia, 

pentru zidăria cu elemente din argilă arsă, în lipsa unor date mai precise: u:  
- τk = 0.06 N/mm2 (6 t/m2) pentru zidărie cu mortar de var; 
- τk = 0.12 N/mm2 (12 t/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment;  
Notă. Valoarea τk se referă la zidăriile pereţilor neavariaţi; în cazul zidăriilor pereţilor avariaţi, 
expertul va aprecia nivelul de reducere care se impune. Orientativ, pentru zidăriile cu avarii 
importante valoarea τk  se reduce cu 25÷30% iar în cazul avariilor grave cu 50÷60%.  
Pentru mortarele var-ciment sau ciment-var se recomandă interpolarea liniară între valorile de mai 
sus în funcţie de raportul între cei doi lianţi (ciment/var). 

(5) Coeficientul R3 care exprimă capacitatea de rezistenţă a clădirii se determină cu 
relaţia: 

b

cap
3 F

S
R =                                                                                                          (D.12) 

unde Fb (forţa tăietoare de bază) se determină conform D.3.4.1.1. (1).  

D.3.4.1.5. Verificarea capacităţii de rezistenţă pentru clădiri cu planşee fără 
rigiditate semnificativă în plan orizontal (metodologia de nivel 2)  

(1) Capacitatea de rezistenţă se calculează separat, pe ambele direcţii principale, 
pentru fiecare dintre pereţii orientaţi cu axa majoră în direcţia de acţiune a forţei 
seismice. Pentru ansamblul clădirii capacitatea de rezistenţă se calculează aproximativ 
conform (8). 

(2) Pentru fiecare perete se determină, la fiecare nivel (j): 

- suprafaţa aferentă de planşeu; 
- masa corespunzătoare greutăţii proprii a peretelui (câte o jumătate din greutatea 

peretelui inferior şi, respectiv, superior) şi greutăţii planşeului aferent (Gij). 

(3) În secţiunea de la baza peretelui se determină pentru fiecare perete: 
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- forţa axială (G0i) prin însumarea greutăţilor de nivel aferente (Gij) 

- efortul unitar de compresiune centrică 
zi

ij

zi

i0
0 A

G
A
G ∑

==σ  

unde  Azi este aria secţiunii de zidărie la baza peretelui.  

(4) Pentru fiecare perete se determină forţa tăietoare capabilă minimă şi modul 
probabil de rupere Vfd (pentru rupere ductilă) sau Vff (pentru rupre fragilă) în 
secţiunea de la bază, cu metodologia de la D.3.4.1.3.2. 

(5) Forţa tăietoare de bază pentru clădire (Fb) se determină conform D.3.4.1.1.(1). 
 
(6) Forţa tăietoare de bază (Fb,i) pentru fiecare perete se determină prin distribuirea 
forţei Fb  proporţional cu greutatea Gi corespunzătoare ariei aferente de planşeu pentru 
peretele respectiv.      

b
i

i
i,b F

G
GF

Σ
=                                                                                                      (D.13) 

unde ΣGi este greutatea totală a clădirii. 
Pentru pereţii fragili ai clădirilor din zidărie confinată la care forţa Fb s-a calculat cu  
factorul de reducere q = 2.0 conform tabelului 4.1., valoarea Fb,i , calculată cu relaţia 
(D.11) se multiplică cu raportul 2.0/1.5. 

(7)  Coeficientul R3i se calculează, pentru fiecare perete, şi pentru fiecare direcţie, cu 
relaţia                     

i,b

i,cap
i3 F

S
R =                                                                                                   (D.14) 

unde Scap,i este forţa tăietoare capabilă a peretelui "i" (exprimată, după caz, prin Vfd 
sau Vff). 

(8) Coeficientul R3 pentru ansamblul clădirii, pe fiecare direcţie, se calculează cu 
relaţia  

b

jd kf
fffd

3 F

VV
R

∑ ∑+
=                                                                                           (D.15)      

unde  
- ∑

jd
fdV  este suma capacităţilor de rezistenţă ale pereţilor cu rupere ductilă (j pereţi) 

- ∑
kf

ffV  este suma capacităţilor de rezistenţă ale pereţilor cu rupere fragilă (k pereţi).  

În sumele respective capacităţile de rezistenţă ale pereţilor se introduc cu valorile: 
- Vfd,i (Vff,i) = 0 dacă R3i < 0.5;  
- Vfd,i (Vff,i) ≤ 1.5 Snec,i. 

D.3.4.1.6. Verificarea prin calcul liniar elastic a capacităţii de rezistenţă pentru 
clădiri cu planşee rigide în plan orizontal (metodologia de nivel 2)  

(1) Pentru verificarea siguranţei, efectele acţiunii seismice determinate prin calculul 
liniar elastic cu spectrul elastic redus (cu forţă static echivalentă sau cu analiză modală 
cu spectre de răspuns) se iau după cum urmează: 
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- pentru pereţii ductili: cu valorile rezultate din calculul structurii; 
- pentru pereţii fragili: cu valorile rezultate din calculul structurii multiplicate cu 

raportul 2.0/1.5 dacă pentru spectrul de proiectare s-a folosit valoarea q =2.0 
conform tabelului 4.1 (în cazul zidăriei confinate) 

(2) Siguranţa seismică a pereţilor se determină în termeni de forţe. Pentru fiecare stare 
limită, eforturile secţionale de proiectare pentru fiecare perete (N,V,M) rezultate din 
calculul liniar elastic al structurii cu spectrul de proiectare, corectate, după caz, 
conform (1), se compară cu capacitatea de rezistenţă a peretelui calculată cu 
rezistenţele materialelor determinate conform D.3.4.1.3.1. 

(3) În cazul pereţilor cu goluri care au rigle de cuplare din beton armat, eforturile 
secţionale de proiectare în montanţi/spaleţi se vor determina pentru situaţia formării 
articulaţiilor plastice în rigle la toate nivelurile. Această schemă de calcul se aplică 
numai în condiţiile în care zidăria poate prelua eforturile locale corespunzătoare 
plastificării riglelor.  

(4) Pentru ansamblul clădirii coeficientul R3 pentru fiecare direcţie, se calculează cu 
relaţia (D.15). În sumele de la numărător se introduc numai capacităţile de rezistenţă 
ale pereţilor (i) pentru care R3i ≥ 0.30.  

D.3.4.1.7. Verificarea prin calcul static neliniar a siguranţei pentru efectele 
acţiunii seismice în planul pereţilor (metodologia de nivel 3) 

(1) Modelul de calcul adecvat pentru calculul static neliniar implică următoarele 
schematizări: 

- spaleţii (montanţii) sunt caracterizaţi printr-o lege efort-deformaţie de tip "liniar 
elastic-perfect plastic" pentru care rezistenţa şi deplasarea (deformaţia) ultimă sunt 
definite în funcţie de tipul de rupere probabil; 

- parametrii limită ai legii constitutive, în lipsa unor date mai exacte, se vor lua 
după cum urmează: 
a. deplasarea ultimă este egală cu 0.8% din înălţimea peretelui dacă rezistenţa de 

rupere prin forţă tăietoare a peretelui (calculată cu relaţia D.6) este mai mare 
cu cel puţin 30% decât rezistenţa de rupere la compresiune excentrică 
(calculată cu relaţia D.5); 

b. dacă nu este îndeplinită condiţia de la punctul "a" deformaţia ultimă se ia egală 
cu 0.4% din înălţimea peretelui; 

- pentru clădirile cu 1÷3 niveluri este suficientă verificarea mecanismului de etaj, cu 
evaluarea simplificată a rezistenţei plinurilor orizontale.  

(2) Verificarea siguranţei se face în termeni de deplasare.  

(3) Capacitatea clădirii se defineşte prin deformaţia laterală a ultimului planşeu pentru 
care s-a produs scăderea forţei tăietoare capabile cu mai mult de 20% datorită 
degradării/ieşirii din lucru a unor componente ale ansamblului structurii. 

(4) Cerinţa de deplasare se stabileşte conform procedeului general indicat la 4.3.9.2. 
pentru spectrul elastic de proiectare (q=1) şi fără aplicarea coeficienţilor de 
suprarezistenţă (αu/α1); se aplică reducerea spectrului elastic prin înmulţire cu 
coeficientul η=0.88 conform anexei A la P100-1/2006.  
În cazul structurilor din zidărie cu regularitate în elevaţie, caracteristicile elastice 
echivalente ale sistemului cu un singur grad de libertate se pot calcula suficient de 
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exact dacă se consideră masele şi înălţimile de nivel identice la toate nivelurile şi 
deformata primului mod de vibraţie aproximată cu o linie dreaptă. 

(5) Pentru clădirile cu nniv >2 se pot utiliza şi alte metode de calcul neliniar: 

- calculul elasto-plastic cu forţe crescătoare, pe model de cadru cu bare cu 
extremităţi rigide; 

- calculul cu modele cu tip element finit pentru care se definesc legi de comportare 
elasto-plastică adecvate (calculul este mai exact, dar datorită complexităţii, 
utilizarea metodei în practica curentă nu este justificată). 

D.3.4.2. Siguranţa faţă de acţiunea seismică perpendiculară pe planul pereţilor 

(1) Avarierea unui perete sub efectul încărcărilor perpendiculare pe plan se poate 
produce printr-unul dintre următoarele mecanisme: 

- ieşire din plan sau răsturnare, dacă: 
- peretele nu este legat cu planşeele şi/sau cu pereţi perpendiculari;  
- cedează legăturile peretelui cu planşeele şi/sau cu pereţii perpendiculari; 

- fisurare/rupere, dacă este depăşită rezistenţa la compresiune excentrică a zidăriei; 
în acest caz planul de rupere este, de regulă, paralel cu rosturile orizontale, la 
mijlocul distanţei între legăturile cu planşeele, sau, eventual,   într-o secţiune 
slăbită de goluri sau şliţuri orizontale. 
Notă. În unele situaţii speciale (pereţi slăbiţi de sliţuri verticale)  se poate produce cedarea peretelui 
perpendicular într-o secţiune relativ depărtată de intersecţie. 

(2) Modelele de calcul pentru identificarea efectelor acţiunii seismice perpendiculare 
pe planul peretelui se stabilesc, pentru fiecare mecanism de avariere al panoului de 
perete, în funcţie de caracteristicile constructive ale clădirii: 

A. În funcţie de legătura între perete şi planşee: 
1. Perete mărginit sus şi jos de centurile planşeelor din beton armat. 
2. Perete cu prinderi articulate la nivelul planşeelor (cazul planşeelor cu  grinzi 

metalice / din lemn, rezemate pe perete, cu sau fără ancore). 
3. Perete nelegat de planşee (zidărie continuă, fără legătură cu planşeul -  cazul 

planşeelor cu grinzi metalice /din lemn dispuse paralel cu peretele). 

B. În funcţie de legătura peretelui cu pereţii perpendiculari: 
1.  Existenţa sau lipsa pereţilor perpendiculari, la ambele extremităţi sau la o  
     singură extremitate. 
2.  Geometria peretelui: raportul între lungime (distanţa între pereţii  
     perpendiculari) şi înălţime (distanţa între planşee). 
3.  Eficienţa legăturii cu pereţii perpendiculari: zidărie ţesută sau neţesută,  
     existenţa armăturilor.  

(3)  Verificarea prin calcul a stabilităţii şi rezistenţei pereţilor la acţiunea seismică 
perpendiculară pe plan se face pentru o forţă statică echivalentă determinată conform  
P100-1/2006, cap.10, relaţia (10.1) considerând: 

- factorul de reducere q = 1.5, pentru toate tipurile de elemente din zidărie;  
- coeficientul de amplificare propriu β = 1.0, pentru toţi pereţii din zidărie, cu 

următoarele excepţii:  
- β = 1.5 pentru pereţi de faţadă cu legături pe toate patru laturile; 
- β = 2.0 pentru pereţi de faţadă cu legături numai pe două laturi;  
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- β = 2.5 pentru pereţi şi alte elemente din zidărie (frontoane, timpane, calcane)       
care lucrează în consolă.  

(4) Verificarea rezistenţei legăturilor unui perete cu pereţii perpendiculari va ţine 
seama de toate eforturile care se dezvoltă în intersecţie: 

- forţe tăietoare şi momente încovoietoare produse de acţiunea seismică 
perpendiculară pe perete;   

- forţele de lunecare verticale rezultate din încovoierea peretelui perpendicular sub 
efectul forţelor seismice care acţionează în planul său. 

(5) Verificarea peretelui la răsturnare implică următoarele etape: 

i. Identificarea mecanismelor posibile de răsturnare (întreg peretele pe toate 
nivelurile sau numai pe un singur nivel, numai o zonă a peretelui);  

ii. Pentru fiecare dintre mecanismele posibile de răsturnare, pentru zona de perete 
antrenată de mecanismul respectiv, se determină: 
- încărcările statice verticale (combinaţiile de încărcări din CR0-2005 care 

includ efectele acţiunii seismice) şi excentricităţile de aplicare ale acestora; 
- eventualele forţe statice orizontale (împingeri din bolţi, arce, şarpante,etc.);  
- forţa seismică orizontală calculată conform (3); 
- rezistenţele de proiectare ale legăturilor care pot să împiedice deplasarea 

peretelui în ambele sensuri pe direcţia prinderii, calculate conform (6) ; 

iii. Pentru fiecare dintre mecanismele de răsturnare, cu forţele şi excentricităţile 
determinate la ii, se calculează: 
- momentul de răsturnare (Mr); 
- momentul de stabilitate (Mst). 

Pentru calculul momentului de stabilitate nu se iau în considerare forţele de legătură 
datorate frecării iar efectul favorabil al încărcărilor permanente va fi redus cu 10%.   
Raportul între momentul de stabilitate şi momentul de răsturnare defineşte gradul de 
asigurare al peretelui la stabilitate.  

r

st
st,3 M

MR =                                                                                                        (D.16) 

(6) Capacitatea de rezistenţă a prinderilor  depinde de: 

- rezistenţa piesei de prindere la rupere sau la smulgere; 
- rezistenţa peretelui la eforturile concentrate din zona de ancorare. 
Calculul rezistenţei de proiectare a prinderilor se face conform anexei E (E.2.3.1.2).  

(7) Pentru starea limită ultimă (ULS), momentul capabil al secţiunii transversale a 
peretelui la rupere din compresiune excentrică perpendiculară pe plan se poate calcula 
acceptând diagrama de eforturi de compresiune dreptunghiulară, cu valoarea de 
proiectare egală cu 0.85 fd (neglijând rezistenţa la întindere a zidăriei). Această 
situaţie de echilibru implică acceptarea unei stări avansate de fisurare a peretelui. 

(8) Pentru evaluarea capacităţii unui perete la acţiunea seismică perpendiculară pe 
plan în starea limită ultimă (ULS), se poate lua în considerare formarea liniilor de 
rupere pe trasee compatibile cu geometria şi condiţiile de fixare pe contur ale 
peretelui.  

(9) Raportul dintre momentul capabil al secţiunii transversale a peretelui şi momentul 
încovoietor maxim produs de forţa seismică perpendiculară pe plan defineşte 
capacitatea de rezistenţă a peretelui    
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perpmax,

cap
rez,3 M

M
R =                                                                                                (D.15) 

D.3.4.3.  Încadrarea clădirilor cu pereţi structurali din zidărie în clase de risc 
seismic 

(1) Pereţii structurali din zidărie pentru care, sub acţiunea seismică perpendiculară pe 
plan,  factorul R3,st, calculat cu relaţia (D.14), este mai mic decât 1.3 se consideră 
nesiguri. Pentru aceşti pereţi, lucrările de intervenţie pentru asigurarea stabilităţii sunt 
obligatorii indiferent de clasa de risc pentru acţiunea seismică în planul pereţilor 
stabilită conform (3).   

(2) Pentru pereţii structurali care au R3,st ≥ 1.3 încadrarea în clase de risc în raport cu 
acţiunea seismică perpendiculară pe plan se face pe baza coeficientului R3,rez, calculat 
cu relaţia (D.15), folosind tabelul 5.3. 

(3) Încadrarea clădirilor cu pereţi structurali din zidărie în clase de risc în raport cu 
acţiunea seismică în planul pereţilor se face în conformitate cu principiile generale 
enunţate la Cap.5.2, tabelele 5.1. ÷ 5.3., folosind coeficienţii R1÷R3 calculaţi conform 
prevederilor din prezenta anexă. 
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ANEXA E 
COMPONENTE NESTRUCTURALE 

E.1. Generalităţi 

E.1.1. Obiectivele evaluării seismice  

(1) Evaluarea siguranţei seismice se va face pentru subsistemul componente 
nestructurale definit conform P100-1/2006, 10.1.2.(2), cu precizările date la E.1.2.  

(2) Evaluarea siguranţei seismice are ca scop identificarea CNS care necesită lucrări 
de reducere a riscului seismic. Pentru stabilirea nivelului de complexitate a 
intervenţiilor, evaluarea siguranţei seismice a CNS din clădirile existente se face în 
raport cu: 
- prevederile reglementărilor tehnice în vigoare (limite inferioare, obligatorii); 
- obiectivul de performanţă al investitorului, definit prin tema de proiectare, care:  

- nu poate fi inferior prevederilor din reglementările tehnice în ceea ce priveşte 
cerinţa de siguranţa vieţii (obiectiv de performanţă de bază); 

- poate fi inferior prevederilor din reglementările tehnice în ceea ce priveşte 
cerinţa de limitare a degradărilor, dacă adoptarea acestei soluţii este 
justificată de un calcul economic (obiectiv de performanţă redus, care poate fi 
adoptat, dacă perioada de exploatare prevăzută după intervenţie este scurtă). 

(3) Din punct de vedere al comportării seismice a CNS, cerinţa de limitare a 
degradărilor pentru clădire, poate avea două trepte, în funcţie de facilităţile de 
utilizare disponibile după cutremurul cu intensitatea corespunzătoare acestui obiectiv 
de performanţă: 
- Clădire complet funcţională: dacă s-au produs numai deteriorări foarte uşoare ale 

CNS astfel încât toate categoriile de CNS  din clădire sunt capabile să satisfacă 
funcţiunile pe care le îndeplineau înainte de cutremur.  

- Clădire care poate fi ocupată imediat: dacă s-au produs deteriorări uşoare ale 
CNS dar este asigurată integritatea şi funcţionarea căilor de acces şi a sistemelor 
vitale. Celelalte categorii de instalaţii pot fi întrerupte sau pot funcţiona sub 
parametrii normali. Riscul pentru siguranţa vieţii datorită avariilor nestructurale 
este foarte scăzut. 

(4) În cazul clădirilor existente din clasele de importanţă şi de expunere I şi II, datorită 
diversităţii şi complexităţii componentelor nestructurale, evaluarea siguranţei seismice 
se va face de echipe pluridisciplinare de experţi atestaţi conform legislaţiei în vigoare 
(ingineri structurişti, ingineri de instalaţii, arhitecţi).  

E.1.2. CNS care sunt supuse evaluării seismice 

E.1.2.1. Criterii pentru stabilirea CNS care sunt supuse evaluării seismice 

(1) CNS se supun evaluării siguranţei seismice în funcţie de: 
- obiectivele de performanţă seismică stabilite pentru clădire conform E.1.1.; 
- acceleraţia terenului pentru proiectare (ag), stabilită conform P100-1/2006; 
- nivelul de vulnerabilitate potenţial al componentei; 
- categoriile de risc seismic (pierderi aşteptate) datorate avarierii componentei.  

(2) Evaluarea seismică a CNS se face numai pentru elementele care prezintă 
următoarele categorii de risc seismic: 
- afectarea siguranţei vieţii  (SV); 
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- pierderi importante de valori materiale şi culturale (PV); 
- întreruperea funcţionării normale (IF); 
Severitatea riscurilor respective pentru diferitele categorii de CNS, în funcţie de 
intensitatea acceleraţiei terenului pentru proiectare, se poate aprecia, orientativ, din 
tabelele E.1a şi E.1b. 

Notă. Tabelele se referă la CNS din clădirile curente. Pentru clădirile cu funcţiuni speciale, 
clasificarea riscurilor pentru unele CNS poate fi mai severă.  

(3) Riscul pentru siguranţa vieţii datorat căderii parţiale/totale a CNS este diferenţiat 
în funcţie de poziţia acestora în clădire: 
- către spaţii unde sunt posibile aglomerări de persoane (spre stradă, în curţile 

şcolilor, în atriumuri, în săli de sport sau de spectacole, etc); 
- către/pe căile de evacuare (în interiorul/exteriorul clădirii); 
- în încăperile cu funcţiuni esenţiale ale clădirilor din clasa I de importanţă şi de 

expunere;  
- în sălile cu aglomerări de persoane din clasa II de importanţă şi de expunere; 
- în spaţiile/încăperile cu funcţiuni curente; 
- în spaţiile care nu sunt, de regulă, accesibile oamenilor (curţi interioare, 

depozite,etc).  

(4) În vederea evaluării, CNS a căror avariere poate conduce la întreruperea 
funcţionării normale a unor clădiri cu funcţiuni vitale vor fi identificate/stabilite de 
personalul de specialitate al unităţilor respective.  

(5) Identificarea CNS a căror avariere conduce la pierderi materiale şi culturale 
importante se stabileşte de către: 
- investitorii/utilizatorii respectivi, în cazul în care se pot produce numai pierderi 

materiale (pe baza unor scenarii de avariere propuse de inginerii structurişti); 
- specialiştii în evaluarea valorilor culturale care nu pot fi cuantificate prin preţuri. 
 

Niveluri de risc pentru CNS  
în funcţie de acceleraţia terenului pentru proiectare (ag). 

Componente arhitecturale (elemente de construcţie) 

                      Tabelul E.1a 
Tipul elementului ag SV IF PV 

0.08g L (L) L (L) L (L) 
0.12÷0.16g H (H) H (M) H (L) 

                                                 
Pereţi despărţitori din zidărie 
(pe căile de acces) ≥0.20g H (H) H (M) H (L) 

0.08g L (L) L (L) L (L) 
0.12÷0.16g M (H) M (M) H (L) 

 
Pereţi despărţitori uşori 
(pe căile de acces) ≥0.20g M (H) H (M) H (L) 

0.08g L (L) L (L) L (L) 
0.12÷0.16g M (H) M (M) M (L) 

 
Tavane suspendate 
(pe căile de acces) ≥0.20g H (H) H  (M) H (L) 

0.08g L L L 
0.12÷0.16g H L L 

 
Corpuri de iluminat 
suspendate ≥0.20g H M M 

0.08g L L L 
0.12÷0.16g M L L 

 
Iluminat de siguranţă 

≥0.20g H M L 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g L L L 

 
Uşi principale de acces 

≥0.20g M M M 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g H M L 

 
Scări 

≥0.20g H M H 
0.08g M M L 
0.12÷0.16g H H L 

 
Parapeţi, cornişe, atice, 
ornamente exterioare  ≥0.20g H H L 
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0.08g L L L 
0.12÷0.16g M M L 

 
Faţade din sticlă 

≥0.20g H M M 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g L L L 

 
Garduri de incintă 

≥0.20g H H M 

Instalaţii şi echipamente 

                                                                                                       Tabelul E.1b 
Tipul elementului ag SV PV IF 

0.08g L L M 
0.12÷0.16g L M H 

 
Generator electric de rezervă 

≥0.20g L H H 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g L L L 

 
Transformator electric 

≥0.20g M M M 
0.08g L M M 
0.12÷0.16g L M M 

 
Instalaţii de sprinklere 

≥0.20g M H H 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g M M M 

 
Reţele de apă caldă şi rece 

≥0.20g M M M 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g H M M 

 
Componentele ascensoarelor 
(cabluri, şine, contragreutate) ≥0.20g H M M 

0.08g L L L 
0.12÷0.16g L M L 

 
Scări rulante 

≥0.20g L M L 
0.08g L L L 
0.12÷0.16g M H L 

 
Boilere şi vase de presiune 
în locuinţe ≥0.20g M H L 

0.08g L M L 
0.12÷0.16g L M L 

 
Aparate de condiţionare 
montate pe acoperiş ≥0.20g M H M 

0.08g L L L 
0.12÷0.16g H M L 

 
Boilere şi aparate de 
condiţionare în încăperi ≥0.20g H M L 

0.08g L L L 
0.12÷0.16g M M L 

Coşuri de fum şi ventilaţie la 
locuinţe 

≥0.20g H M M 
• L - risc scăzut,  M - risc moderat, H - risc ridicat 

E.1.2.2. Lista CNS care sunt supuse evaluării seismice  

(1) Componentele nestructurale ale clădirilor se supun evaluării seismice, conform 
prezentului Cod, în mod diferenţiat, în funcţie de: 
- obiectivul de performanţă pentru care se face evaluarea, definit în Anexa A; 
- valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag,) la amplasament.  

(2) Sunt exceptate de la evaluare, atât pentru obiectivul de performanţă de bază 
(OPB) limitarea degradărilor cât şi pentru OPB siguranţa vieţii, componentele care 
prezintă risc seismic redus enumerate în P100-1/2006, 10.2.(4).  

(3) Pentru OPB limitarea degradărilor, evaluarea siguranţei seismice se va face 
pentru subsistemul componente nestructurale, definit în P100-1/2006,  10.1.2., cu 
excepţia celor prevăzute în P100-1/2006, 10.2.(4), indiferent de valoarea (ag). 

(4) Valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag) utilizată pentru verificarea 
nivelurilor de performanţă corespunzătoare OPB limitarea degradărilor se va lua 
conform prevederilor P100-1/2006, 4.6.3.2. cu excepţiile prevăzute la 10.3.2.(4). 

(5) Pentru clădirile la care sunt fixate obiective de performanţă superioare (OPS) 
pentru limitarea degradărilor, verificarea prin calcul, cu acceleraţii de proiectare 
sporite conform Anexei A, se va face numai pentru:   
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- CNS din spaţiile destinate funcţiunilor de bază, a căror continuitate trebuie 
asigurată (spaţiile propriu zise şi spaţiile serviciilor aferente); 

- CNS aflate pe căile de acces/evacuare şi cele din exteriorul clădirii (către spaţii 
accesibile publicului). 

Pentru celelalte spaţii din clădire, evaluarea siguranţei seismice a CNS se va face 
considerând limitarea degradărilor ca obiectiv de performanţă de bază (OPB).  

(6) Pentru obiectivul de performanţă de bază (OPB) siguranţa vieţii, evaluarea 
siguranţei se va face numai pentru elementele subsistemului CNS date în tabelele E.2a 
şi E.2b, în funcţie de valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare.   

E.1.3. Niveluri de performanţă seismică pentru CNS 

(1) Nivelurile de performanţă seismică ale CNS se definesc, diferenţiat, în funcţie de 
obiectivele de performanţă de bază (OPB) pentru clădirea în ansamblu: 
- siguranţa vieţii (SV);  
- limitarea degradărilor (LD).   

(2) Nivelurile de performanţă pentru CNS descrise în continuare sunt condiţionate de 
realizarea nivelurilor de performanţă corespunzătoare pentru structura clădirii.  

Evaluarea siguranţei CNS în funcţie de acceleraţia terenului pentru proiectare (ag) 

Componente arhitecturale (elemente de construcţie) 

                 Tabelul E.2a 
Categoria şi tipul componentelor nestructurale ag≥0.16gag≤0.12g 
A.1. Elemente ataşate anvelopei construcţiei:  
- parapeţi, atice, coşuri de fum şi de ventilaţie, Da Da 
- ornamente, firme, reclame, antene de televiziune şi similare, 
   indiferent de modul de prindere de structura principală 

Da Da 

A.2. Elemente ale anvelopei 
- elemente propriu zise  Da Nu 
- placaje şi finisaje cu elemente şi prinderi ductile Da Nu 
- placaje şi finisaje cu elemente şi prinderi fragile Da Da 
- prinderi şi rigidizări ale elementelor anvelopei Da Da 
A.3. Elemente de compartimentare, fixe sau amovibile,   
       inclusiv finisaje şi tâmplării înglobate 
- pereţi nestructurali interiori din zidărie simplă/panouri de   
  beton greu   

Da Nu 

- pereţi nestructurali uşori (tip gips-carton)  Nu Nu 
- pereţi nestructurali/închideri către spaţii interioare din sticlă Da Da 
A.4  Tavane false    
- aplicate direct pe structură Nu Nu 
- suspendate Da Nu 
A.5 Garduri de incintă Da Nu 

Instalaţii şi echipamente 

                     Tabelul E.2b 
Categoria şi tipul componentelor nestructurale ag≥0.16gag≤0.12g 
B. Instalaţii 
B.1  Instalaţii sanitare (alimentare cu apă, evacuarea apelor uzate) 
- sisteme de conducte pentru stingerea incendiilor  Da Nu 
- sisteme de conducte sub presiune Da Nu 
B.2  Instalaţii electrice/iluminat 
- sisteme de cabluri principale  Da Nu 
- sisteme de iluminat de siguranţă Da  Nu 
- corpuri de iluminat incluse în tavane suspendate Da Nu 
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B.4  Instalaţii speciale cu utilaje care operează cu abur sau apă  
       la temperaturi ridicate  
- boilere, cazane Da Da 
- vase de presiune rezemate pe manta sau aşezate liber  Da Da 
C. Echipamente electromecanice 
-  ascensoare şi scări rulante Da Nu 
D.Mobilier 
- mobilier din  unităţi medicale, de cercetare, inclusiv 
sistemele de  computere;  mobilier de birou (rafturi,clasoare, 
dulapuri) 

Da Nu 

- mobilier din muzee de interes naţional Da Da 
- mobilier şi dotări speciale din construcţii din clasa de   
  importanţă I: (panouri de comandă ale dispeceratelor din 
servicii de urgenţă, din unităţi de pompieri, poliţie, centrale 
telefonice, echipamente din staţii de 
radiodifuziune/televiziune)  

Da Da 

- rafturi din oţel din magazine şi din depozite accesibile 
publicului   

Da Nu 

(3) Nivelurile de performanţă seismică ale CNS asociate  celor două trepte ale 
obiectivului de limitare a degradărilor pentru clădire definite la E.1.1.(3) sunt 
descrise, orientativ, după cum urmează:  
-  Clădire complet funcţională, cu deteriorări foarte uşoare ale CNS:  

- fisuri minore la faţade, pereţi despărţitori şi tavane; funcţionarea clădirii nu 
este condiţionată de remedierea acestora, care poate fi făcută oricând doreşte 
utilizatorul; 

- toate sistemele importante pentru exploatarea normală (iluminat, sanitare, 
condiţionare, sistemele de calculatoare) rămân funcţionale, eventual cu 
alimentare din surse de rezervă. 

- Clădire care poate fi ocupată imediat, cu deteriorări uşoare ale CNS: 
- fisuri minore la faţade (inclusiv spargerea unor geamuri);  
- fisuri minore şi desprinderi ale unor placaje/panouri la pereţii despărţitori şi la 

tavane din încăperile cu funcţiuni auxiliare; 
- instalaţiile de protecţie la incendiu, de avertizare, de iluminat de siguranţă şi 

similare, rămân funcţionale; 
- instalaţiile care nu sunt esenţiale, echipamentele şi bunurile din clădire se află, 

în general, în siguranţă dar este posibil să nu funcţioneze/ să nu poată fi 
utilizate datorită unor defecţiuni mecanice minore sau a lipsei de utilităţi; 

- ascensoarele şi scările rulante nu sunt avariate (pot fi utilizate după revizie). 

(4) Nivelul de performanţă seismică al CNS, corespunzător obiectivului de siguranţa 
vieţii pentru clădire, se defineşte prin avarii moderate-extinse ale CNS. 
Se acceptă producerea unui număr mare de avarii ale CNS, cu grade diferite de 
severitate; uneori  este posibil ca reparaţiile necesare să nu fie acceptabile din punct 
de vedere al costurilor şi/sau al dificultăţilor tehnice. 
În unele cazuri, se poate produce rănirea oamenilor, în interiorul şi/sau în exteriorul 
clădirii, prin căderea în timpul cutremurului a unor CNS sau a unor fragmente de 
CNS, dar, în general, riscul de pierdere a vieţii din acest motiv, este foarte scăzut. 
Riscul prăbuşirii parţiale a CNS,  în cazul unor replici de intensitate comparabilă cu 
cea a şocului principal, este relativ ridicat. 
Starea de avariere a principalelor categorii de CNS poate fi descrisă, orientativ, astfel:  
- nu se produce ieşirea din plan a pereţilor şi/sau răsturnarea elementelor majore 

rezemate în consolă (parapeţi, atice, ornamente grele, calcane, frontoane); 
- faţadele vitrate de mari dimensiuni suferă avarii importante (inclusiv 

expulzarea/căderea unor panouri-rame şi/sau numai a sticlei);  
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- sunt avarii extinse la pereţii despărţitori, la tavane suspendate, la corpuri de 
iluminat,etc., dar riscul de cădere a acestora este redus;  

- folosirea căilor de evacuare este dificilă din cauza căderii unor finisaje/placaje sau 
a răsturnării unor obiecte; 

- instalaţiile esenţiale (de alarmare şi stingere a incendiilor,iluminatul de siguranţă) 
sunt scoase din funcţiune parţial/total; 

- cele mai multe sisteme de instalaţii curente şi echipamente sunt avariate şi nu mai 
pot fi folosite (în unele cazuri se produc scurgeri de apă/inundaţii care implică 
pagube suplimentare prin distrugerea finisajelor şi/sau a bunurilor din clădire). 

(5) Nivelul de performanţă seismică al CNS, corespunzător obiectivului de prevenirea 
prăbuşirii pentru clădire, se defineşte prin avarii severe-generalizate ale CNS. 
Avarierea CNS se manifestă prin căderea unor elemente şi/sau subansambluri minore 
dar componentele majore, cu dimensiuni şi mase mari rămân stabile/asigurate 
împotriva căderii (mai ales cele amplasate către spaţiile accesibile unui număr mare 
de persoane). Ca urmare a avariilor nu mai sunt utilizabile: căile de evacuare, 
instalaţiile de alarmare şi de stingere a incendiului şi, practic, toate sistemele vitale. 
Există un risc semnificativ pentru siguranţa vieţii datorită, în principal, elementelor 
minore care s-au prăbuşit şi elementelor majore care se află, în cele mai multe cazuri, 
în echilibru limită. 
Riscul prăbuşirii totale în cazul unor replici de mică intensitate este ridicat. 
Starea de avariere a principalelor categorii de CNS  poate fi descrisă, orientativ, după 
cum urmează:  
- în cele mai multe cazuri, se produce blocarea căilor de evacuare; 
- pereţii de umplutură şi parapeţii care nu au fost asiguraţi satisfăcător au căzut sau 

sunt în echilibru instabil; idem mobilierul din încăperi; 
- avarii extinse la toate instalaţiile şi echipamentele (inclusiv cele vitale). 

E.2.Evaluarea siguranţei seismice a CNS 

(1) Evaluarea siguranţei seismice a CNS se face prin două procedee: 
- analiză calitativă; 
- metode de calcul cu diferite niveluri de complexitate. 

(2) Utilizarea celor două procedee se face diferenţiat, în funcţie de valoarea 
acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag), de obiectivul de performanţă, de 
vulnerabilitatea seismică potenţială a componentei şi de riscurile care decurg prin 
avarierea seismică a acesteia. Pentru evaluarea siguranţei seismice a CNS, cele două 
procedee pot fi folosite separat (de exemplu, încadrarea în categoria componentelor 
nesigure numai pe baza analizei calitative, a se vedea E.2.2.) sau rezultatele lor 
trebuie să fie coroborate (de exemplu, componentele încadrate în categoria sigure 
după analiza calitativă dar care necesită verificarea prin calcul, conform E.2.2.(5)). 

E.2.1. Criterii de evaluare calitativă a CNS 

(1) Evaluarea calitativă a siguranţei seismice a CNS va avea în vedere următoarele 
criterii de apreciere: 
i. Alcătuirea CNS şi a legăturilor sale cu structura sau cu alte CNS care îi asigură 

stabilitatea. 
ii. Starea de degradare a CNS şi a prinderilor acestora în momentul expertizării. 
iii. Interacţiunile posibile ale CNS cu structura sau cu alte CNS. 
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(2) Principalele tipuri de avarii ale CNS care se au în vedere pentru definirea stării de 
degradare sunt următoarele (lista nu este limitativă): 
- Componente arhitecturale (elemente de construcţie): 

- zidării şi panouri de faţadă: fisuri, crăpături, căderea tencuielii, avarierea panourilor şi 
a prinderilor, spargerea geamurilor, căderea placajelor, căderea zidurilor; 

- decoraţii, ornamente: fisuri, crăpături, dislocări şi alte avarii care pot  conduce la 
căderea unor piese masive, grele; 

- faţade cortină: fisurarea geamurilor, deteriorarea garniturilor, deformarea scheletului, 
deformarea /ruperea prinderilor de structură, căderea panourilor vitrate; 

- pereţi de compartimentare din zidărie: fisuri, crăpături, dislocări, desprinderea 
tencuielilor, prăbuşirea parapeţilor şi a pereţilor cu înălţime parţială; 

- pereţi de compartimentare uşori (cu schelet din lemn/metal şi panouri din tencuială 
sau gips-carton): desfacerea finisajelor, deprinderea panourilor, deformarea 
scheletului, prăbuşire; 

- tavane uşoare suspendate: căderea panourilor din rame, avarii pe contur prin ciocnirea 
ramei de pereţi, dezmembrarea cadrului purtător (separarea riglelor secundare de cele 
principale, cedarea unor elemente de prindere); 

- tavane grele din tencuială (ipsos): fisuri, crăpături, desprindere locală, cădere 
parţială/totală. 

- Instalaţii: 
- ţevi, conducte: desprinderea legăturilor, rupere, pierderi de lichid/aburi; 
- elemente înglobate în tavane suspendate (corpuri de iluminat, guri de ventilaţie, 

sprinklere): căderea din tavanul suspendat, ruperea capetelor sau conductelor de apă; 
- boilere: lunecarea, ruperea conductelor de alimentare (gaz sau motorină), ruperea sau 

deformarea ţevilor, blocarea supapelor de avarie; 
- instalaţii de condiţionare: lunecare, răsturnare, pierderea lichidului de răcire; 
- generatoare electrice de urgenţă (de rezervă): avarierea izolatorilor de vibraţii, ruperea 

legăturilor de alimentare (motorină, energie, linii de comandă), blocarea elementelor 
mecanice, ruperea liniilor electrice; 

- pompe pentru apa de incendiu: ruperea buloanelor de ancoraj, deplasarea  pompei în 
raport cu motorul, ruperea conductelor; 

- rezervoare locale: avarierea vasului, ruperea conductelor/ţevilor; 
- echipamente de comunicaţii: alunecare, răsturnare, răsucire care produc ieşirea din 

funcţiune; 
- transformatori principali: alunecare, răsturnare, pierderea uleiului, ruperea/avarierea 

izolatorilor;  
- panouri electrice principale: alunecare sau răsturnare, spargerea sau avarierea ţevilor 

sau barelor colectoare. 
- Echipamente: 

- ascensoare (cu tracţiune): ieşirea contragreutăţii de pe şine, ciocnirea cabinei cu 
contragreutatea, ieşirea cablurilor de pe scripete, dislocarea echipamentelor; 

- alte echipamente fixe: alunecare sau răsturnare,  avarierea echipamentelor alăturate şi 
a legăturilor cu acestea. 

(3) Evaluarea calitativă a CNS implică parcurgerea următoarelor etape: 
- inventarierea CNS din clădire (inventariere cantitativă şi localizare); 
- evaluarea vulnerabilităţii fiecărei categorii, în raport cu criteriile de acceptare;  
- identificarea riscurilor care rezultă din avarierea seismică pentru fiecare categorie 

de CNS şi pentru fiecare locaţie identificată (folosind orientativ tabelele E.1a şi 
E.1b). 

(4)  Evaluarea calitativă trebuie să fie efectuată, pentru fiecare categorie de CNS din 
clădire, cel puţin pentru numărul de elemente prevăzut în continuare: 
i. În cazul în care există proiectul clădirii, se examinează cel puţin o componentă din 

fiecare categorie. Dacă, pentru proba examinată, se constată conformitatea 
execuţiei cu proiectul, nu sunt necesare investigaţii suplimentare şi prevederile din 
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proiect pot fi folosite pentru aprecierea siguranţei componentei. Dacă proba nu 
este conformă cu prevederile proiectului se examinează cel puţin 10% din totalul 
componentelor similare. 

ii. În cazul în care nu sunt disponibile detaliile de execuţie din proiectul clădirii se 
examinează cel puţin trei componente din fiecare categorie. Dacă nu se constată 
diferenţe între acestea, caracteristicile respective pot fi considerate reprezentative 
pentru toate componentele similare din clădire. Dacă există diferenţe între cele trei 
componente, cercetarea se va extinde la cel puţin 20% din totalul componentelor 
din categoria respectivă.  

E.2.2.Criterii de acceptare pentru analiza calitativă 

(1) Pentru stabilirea nivelului de siguranţă pe baza analizei calitative, alcătuirea şi 
detalierea CNS din clădirile existente vor fi comparate cu prevederile P100-1/2006, 
cap.10 pentru CNS din clădirile noi şi cu cerinţele din tabelul E.3. 

(2) CNS şi prinderile lor care corespund prevederilor de alcătuire din P100-1/2006 
vor fi considerate sigure pentru obiectivul de performanţă respectiv fără a mai fi 
necesară verificarea prin calcul, cu excepţia CNS care se încadrează în prevederile de 
la E.1.2.2.(5).   

(3) CNS şi prinderile lor care nu corespund prevederilor din tabelul E.3 (notate cu 
"NU") vor fi considerate nesigure fără a mai fi necesară evaluarea prin calcul. 

(4) Pentru CNS care satisfac condiţiile din tabelul E.3 (notate cu “DA”) se va trece la 
examinarea detaliată a următoarelor aspecte: 
- starea prinderilor (rupere, deplasare din poziţie, coroziune, fisurarea elementului 

în care este fixată ancora, etc.,); 
- starea CNS (deplasare din poziţie, ruperea ancorajelor, coroziune, fisurare).  
În cazul în care, din această verificare, rezultă că starea CNS şi/sau a prinderilor 
acestora în momentul expertizării este necorespunzătoare, elementele respective se 
declară nesigure fără a mai fi necesară evaluarea prin calcul. 

(5) Elementele care satisfac condiţiile calitative de la (4), vor fi evaluate în continuare 
prin calcul, în conformitate cu prevederile de la E.1.2.2.(4)÷(6). Se vor verifica, după 
caz, cerinţele de stabilitate, de rezistenţă şi de rigiditate conform E.2.3.    

Listă de verificare a riscului seismic al CNS       

                                                        Tabelul E.3(informativ) 
Tipul elementului Da Nu 

Pereţii despărţitori din zidărie sunt armaţi ?   
Pereţii despărţitori din zidărie sunt legaţi cu pereţi 
transversali dispuşi la distanţe aproximativ egale cu 
înălţimea liberă ?  

  

Pereţii despărţitori uşori (cu schelet)  sunt fixaţi peste 
nivelul tavanului? 

  

Pereţii despărţitori uşori (cu schelet)  au spaţii libere 
pe contur pentru preluarea deplasărilor structurii ? 

  

Pereţii despărţitori uşori care suportă mobilier 
suspendat sunt rigidizaţi sau fixaţi peste nivelul 
tavanului ? 

  

Elementele majore din zidărie (calcane, timpane) sunt 
ancorate de şarpantă sau au structură proprie ?  

  

Parapeţii din zidărie nearmată au raport înălţime/ 
grosime mai mare de 1.5 ? 
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Tavanele suspendate sunt prinse cu elemente 
diagonale (sârme) şi verticale (montanţi rigizi)?    

  

Panourile decorative ale tavanelor suspendate sunt 
agăţate cu elemente de siguranţă de schelet?  

  

Tavanele din ipsos aplicate direct pe structură sunt 
prinse cu elemente de siguranţă ? 

  

Corpurile de iluminat incluse în tavanul suspendat au 
elemente proprii de susţinere ? 

  

Corpurile de iluminat suspendate, independente de 
tavan, au prinderi de siguranţă împotriva căderii sau 
balansului excesiv? 

  

Corpurile de iluminat de siguranţă sunt protejate 
împotriva căderii de pe suporţi? 

  

Scările metalice (inclusiv din clădirile etajate sunt 
prevăzute cu reazeme deplasabile care pot prelua 
deplasările relative de nivel? 

  

Instalaţiile clădirii care traversează căile de acces 
sunt prinse cu elemente sigure împotriva căderii ?  

  

Mobilierul aflat pe căile de acces este ancorat sigur 
de pereţi ? 

  

Există suficient spaţiu pe căile de acces pentru a 
permite trecerea dacă mobilierul neancorat se 
răstoarnă? 

  

Suprafeţele vitrate sunt prevăzute cu spaţii pentru 
preluarea deplasărilor laterale?  

  

Suprafeţele vitrate de mari dimensiuni, inclusiv 
vitrinele sunt executate cu geamuri de siguranţă?(*)  

  

Panourile de sticlă deasupra uşilor şi luminatoarele 
sunt executate cu geam de siguranţă? 

  

Parapeţii şi aticele sunt armaţi şi fixaţi adecvat?   
Ornamentele şi placajele faţadelor sunt fixate sigur de 
pereţii suport ? 

  

Generatorul electric de rezervă este asigurat 
împotriva deplasării laterale dacă este montat pe 
izolatori? 

  

Acumulatorii de rezervă sunt bine fixati de rafturi?   
Rafturile de baterii sunt fixate de planşeu/perete?   
Transformatoarele electrice sunt fixate de planseu sau 
de perete? 

  

Cablurile electrice pot prelua deplasarile relative între 
punctele fixe? 

  

Detectorii de fum şi incendiu sunt asiguraţi împotriva 
căderii? 

  

Componentele sistemului de sprinklere sunt fixate 
împotriva deplasărilor laterale? 

  

Pompele de apă pentru incendiu sunt bine ancorate ?   
Boilerele şi vasele de presiune sunt bine ancorate de 
perete sau de planşeu? 

  

Ţevile de gaz sunt fixate lateral?   
Cabina ascensorului este bine fixată de şine?   
Contragreutatea ascensorului este bine fixată de şine?   

(6) Rezultatele analizei calitative, pot fi acceptate şi dacă se constată că sunt 
satisfăcute prevederile unor reglementări specifice recunoscute (standarde 
internaţionale, naţionale, norme de produs) care includ măsuri explicite, de 
dimensionare şi de alcătuire constructivă, privind protecţia seismică, pentru 
următoarele categorii de CNS: 
- pereţi cortină; 
- pereţi despărţitori din sticlă; 
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- tavane suspendate;  
- echipamente de încălzire şi ventilaţii; 
- sisteme de conducte pentru stingerea incendiilor; 
- sisteme de conducte pentru substanţe periculoase; 
- corpuri de iluminat; 
- pardoseli înălţate; 
- ascensoare şi scări rulante. 

E.2.3. Criterii de evaluare prin calcul a CNS 

(1 ) Verificare prin calcul a nivelului de siguranţă al CNS se face, diferenţiat, în 
funcţie de gradul de sensibilitate al acestora la cele două efecte ale cutremurului 
definite conform P100-1/2006,10.1.1.(4): 
I. Efectul direct al forţelor de inerţie corespunzătoare produsului dintre masa CNS şi 

acceleraţia pe care aceasta o capătă în timpul cutremurului (elemente sensibile la 
acceleraţia produsă de cutremur la nivelul prinderilor).  

II. Efectul indirect rezultat din deformaţiile impuse CNS prin deplasările laterale 
relative ale punctelor de prindere/de contact cu structura principală (elemente 
sensibile la deformaţiile impuse de cutremur componentei).  

(2)  Tipul verificărilor este dat în tabelul E.4 pentru principalele categorii de CNS, 

Tipul verificării seismice pentru CNS 

                   Tabelul E.4 
Tipul verificării Categoria componentei nestructurale 

A Componente arhitecturale 
Efect 
direct 

Efect 
indirect 

Elemente ataşate anvelopei: finisaje, elemente de protecţie 
termică sau decoraţii din cărămidă, beton, piatră, materiale 
ceramice, sticlă sau similare, care au ca suport elementele de 
închidere, structurale sau nestructurale (elemente lipite de 
faţadă sau ancorate de faţadă) 

 
V2 

 
V1 

A1 

Copertine, balustrade, atice, profile ornamentale, marchize, 
statui, firme/reclame rezemate în consolă, antene. 

V1 ---- 

A2 Elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete 
pline sau vitrate, montanţi, rigle, buiandrugi, centuri şi alte 
elemente care nu  fac parte din structura principală a 
construcţiei; tâmplăriile înglobate, inclusiv geamurile/sticla. 

 
V2 

 
V1 

A3 Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile 
(inclusiv finisajele şi tâmplăriile înglobate): grele şi uşoare. 

V2 V1 

A4 Tavane suspendate: 
- aplicate direct pe structură 
- suspendate 

 
V1 
V2 

 
...... 
V1 

A5 Scări V1 V2 
Echipamente, utilaje                                  V1 ----- B1÷B4 
Conducte şi ţevi V1 V2 

C1÷C2 Echipamente electromecanice                  V1 V2 
D1÷D3 Mobilier şi alte dotări V1 ---- 

Notaţii: 
• V1 - verificare de bază  
• V2 - verificare suplimentară 

(3) La evaluarea siguranţei se va ţine seama şi de faptul că intensitatea relativă a celor 
două efecte asupra CNS depinde şi de amploarea incursiunilor structurii în domeniul 
postelastic: 



 11

a. Pentru structurile proiectate cu valori mari ale factorului de comportare q, 
valoarea acceleraţiei de nivel este mai mică decât cea corespunzătoare structurilor 
cu răspuns cvasielastic şi, din acest motiv, CNS care sunt sensibile la acţiunea 
"directă" a cutremurului sunt mai puţin solicitate.  

b. În acelaşi caz, CNS care sunt sensibile la acţiunea "indirectă" a cutremurului 
trebuie să poată prelua deplasări relative mai mari ale punctelor de prindere decât 
cele care se produc la structurile cu răspuns cvasielastic.  

E.2.3.1. Verificarea prin calcul a CNS pentru efectul direct al acţiunii seismice 

E.2.3.1.1. Forţe seismice de proiectare.  

(1) Pentru verificarea siguranţei CNS sub efectul direct al acţiunii seismice, pentru 
nivelul de performanţă limitarea degradărilor, forţa seismică orizontală de proiectare 
se va calcula cu relaţia (10.1) din P100-1/2006, cu limitările date de (10.2) şi (10.3).     
Coeficienţii de calcul γCNS, βCNS, qCNS  şi Kz se vor lua conform P100-1/2006, 
10.3.1.3., pentru componentele nestructurale din clădirile noi. 

(2) În condiţiile de la (1) forţa seismică verticală de proiectare se va calcula cu relaţia 
(10.1) din P100-1/2006, cu valoarea de proiectare a acceleraţiei componentei verticale 
avg = 0.7ag, conform P100-1/2006, relaţia (3.16). 

(3) Pentru verificarea siguranţei CNS sub efectul direct al acţiunii seismice, pentru 
nivelul de performanţă siguranţa vieţii, forţa seismică orizontală de proiectare se va 
calcula cu relaţia  

FCNS  = 4 γCNSagmCNS                                                                                       (E.1) 

unde coeficientul de importanţă γCNS se va lua conform P100-1/2006,10.3.1.3.1.  

(4) În condiţiile de la (3) forţa seismică verticală de proiectare se va calcula cu relaţia 
(E.1) cu valoarea de proiectare a acceleraţiei componentei verticale avg = 0.7ag.   

(5) Forţele seismice static echivalente determinate la (1) ÷ (4) vor fi aplicate pe 
direcţiile principale ale CNS, în centrul de greutate al acesteia sau vor fi distribuite 
proporţional cu masa proprie a componentei respective.  

(6) Efectele forţelor seismice de proiectare orizontale şi verticale determinate la 
(1),(2) şi respectiv la (3),(4), se combină după regulile stabilite pentru clădirile noi, 
conform P100-1/2006, 4.5.3.6. 

(7) Pentru evaluarea siguranţei, efectele forţelor seismice se combină cu efectele 
celorlalte încărcări conform prevederilor din CR0-2005. 

E.2.3.1.2. Criterii de acceptare 

(1) Condiţia de stabilitate pentru CNS solicitate de acţiunea seismică directă, este 
considerată îndeplinită dacă, sub efectul forţei seismice de proiectare determinată cu 
relaţia (E.1) sau cu relaţia (10.1) din P100-1/2006, momentul de răsturnare multiplicat 
cu factorul 1.5, este mai mic, cel mult egal, cu momentul de stabilitate asigurat de 
greutatea proprie, ţinând seama de legăturile capabile să preia atât forţe de întindere 
cât şi forţe de compresiune. La calculul momentului de stabilitate, efectul favorabil al 
greutăţii proprii se reduce cu 10% iar efectul forţelor de frecare se neglijează. 

(2) Condiţia de rezistenţă pentru CNS este considerată îndeplinită dacă sunt 
satisfăcute următoarele două condiţii: 
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- eforturile secţionale care se dezvoltă în CNS şi în prinderile acesteia, pentru 
forţele seismice de proiectare determinate cu relaţia (E.1) sau cu relaţia (10.1) din 
P100-1/2006, sunt mai mici, cel mult egale cu eforturile capabile calculate cu 
rezistenţele date la (5); 

- eforturile capabile ale prinderilor cu ancore înglobate în beton sau zidărie sunt cu 
30% mai mari decât eforturile capabile ale componentei pe care o fixează.  

(3) Pentru prinderile care asigură stabilitatea CNS ataşate anvelopei clădirii şi a 
boilerelor şi vaselor de presiune se va respecta condiţia (10.7) din P100-1/2006. 

(4) Pentru verificarea siguranţei conform prevederilor de la (3), eforturile din prinderi 
determinate cu forţele de proiectare de la (1) vor fi majorate cu 30% conform      
P100-1/2006, 10.4.1.2.(1). 

(5) Eforturile capabile ale componentelor nestructurale se vor calcula folosind  
rezistenţele materialelor respective după cum urmează: 
i. Pentru materiale fragile, rezistenţele medii împărţite la coeficientul de siguranţă 

pentru material (γM) şi la factorul de încredere (CF) determinat din tabelul 3.1. 
ii. Pentru materiale ductile, rezistenţele medii, împărţite la factorul de încredere. 

(6) Eforturile capabile ale prinderilor se vor determina cu rezistenţele de la (5), 
caracterul fragil / ductil fiind stabilit în funcţie de proprietăţile materialului ancorei şi 
ale materialului în care aceasta este fixată. Prinderile cu ancore fixate în zidărie sau în 
beton vor fi considerate prinderi fragile. 

E.2.3.2. Verificare prin calcul pentru efectul indirect al acţiunii seismice 

E.2.3.2.1. Deplasările laterale de proiectare 

(1) Pentru verificarea siguranţei CNS sub efectul indirect al acţiunii seismice, în 
raport cu nivelurile de performanţă limitarea degradărilor şi siguranţa vieţii, 
deplasările relative de proiectare se vor calcula conform prevederilor P100-1/2006, 
10.3.2., pentru CNS din clădirile noi. 

(2) Deplasările relative de proiectare de la (1) se calculează pentru acceleraţia de 
proiectare corespunzătoare obiectivelor de performanţă respective. În cazul 
obiectivului de performanţă limitarea degradărilor acceleraţia seismică se ia conform 
prevederilor P100-1/2006, 4.6.3.2. cu excepţiile prevăzute la 10.3.2.(4). 

(3) Deplasările relative produse de acţiunea seismică se adăugă deplasărilor produse 
de alte categorii de încărcări şi/sau de alte acţiuni (cedări de fundaţii, deplasări şi/sau 
deformaţii din curgerea lentă, din temperatură, etc.). 

E.2.3.2.2. Criterii de accceptare 

(1) Siguranţa CNS faţă de efectul indirect al acţiunii seismice de proiectare determinat 
conform E.2.3.2.1.va fi considerată satisfăcută dacă: 
I. Pentru CNS aşezate vertical (prinse de două planşee la cote diferite), de tipul 

pereţi despărţitori, faţade cortină, uşoare sau grele, etc., deplasarea relativă a 
punctelor de prindere, calculată conform P100-1/2006, 10.3.2, este mai mică, cel 
mult egală, cu deplasarea limită care rezultă din calculul CNS sau care este dată în 
fişa tehnică a componentei/ materialului respectiv. 

II. Pentru sistemele de instalaţii ale căror componente nu sunt fixate rigid împotriva 
răsturnării/deplasării laterale (echipamentele rezemate pe izolatori de vibraţii) 
deplasarea relativă a acestora este mai mică, cel mult egală, cu deplasarea care 
poate fi preluată de elementele de legătură cu alte CNS. 



 13

E.2.3.3. Alte prevederi privind verificarea prin calcul 

(1) În cazuri justificate pot fi folosite şi alte metode, ştiinţific recunoscute, pentru 
determinarea acceleraţiei seismice a clădirii la nivelul punctelor de prindere ale CNS  
(metoda spectrelor de etaj, de exemplu) şi a deplasărilor relative între punctele de 
prindere. 

E.2.4. Încadrarea CNS în categorii de vulnerabilitate 

(1) Evaluarea vulnerabilităţii fiecărei categorii/tip de CNS se face în raport cu 
criteriile de acceptare, calitative şi cantitative, date la E.2.2 şi E.2.3.  
Pe baza acestor criterii, folosind raţionamente inginereşti şi, în funcţie de rezultatele 
calculului, CNS vor fi încadrate într-una din următoarele categorii de vulnerabilitate: 

a. Vulnerabilitate seismică ridicată: Componenta nu este ancorată sau prinderile  
      au calitate necorespunzătoare (sunt insuficiente, executate incorect sau  
      puternic degradate) şi din această cauză există o probabilitate ridicată de  
      cădere datorată acţiunii seismice directe sau indirecte la cutremurul cu intensitatea  
      corespunzătoare obiectivului de performanţă stabilit.                                                                               
      În aceiaşi categorie pot fi încadrate şi CNS care nu prezintă defecţiuni majore  
      de ancorare dar pentru care există una dintre următoarele limitări: 

- forţa capabilă a CNS şi/sau a prinderilor este mai mică decât ½ din forţa de 
proiectare dată de relaţia (E.1) sau 

- deplasarea relativă între punctele de prindere care poate fi preluată de CNS 
este mai mică decât ½ din deplasarea relativă calculată conform P100-1/2006, 
10.3.2.   

b. Vulnerabilitate seismică moderată: Componenta este ancorată dar prinderile  
      prezintă un grad redus de siguranţă astfel încât există o probabilitate de cădere  
      care nu poate fi neglijată la cutremurul cu intensitatea corespunzătoare  
      obiectivului de performanţă stabilit.       
      În aceiaşi categorie pot fi încadrate şi CNS care nu prezintă defecţiuni majore  
      de ancorare dar pentru care există una dintre următoarele limitări: 

- forţa capabilă a CNS şi/sau a prinderilor este cuprinsă între ½ ÷ ⅔ din forţa de 
proiectare dată de relaţia (E.1), sau 

- deplasarea relativă între punctele de prindere care poate fi preluată de CNS  
este cuprinsă între  ½ ÷ ⅔ din deplasarea relativă calculată conform               
P100-1/2006, 10.3.2.   

c. Vulnerabilitate seismică scăzută: Componenta este corect ancorată (în condiţii  
      comparabile cu cele cerute pentru clădirile noi, conform P100-1/2006, 10.4.1)  
      şi prinderile prezintă un grad suficient de siguranţă, astfel încât există o  
       probabilitate de cădere care poate fi neglijată la cutremurul cu intensitatea  
      corespunzătoare obiectivului de performanţă stabilit.       
      În cazul în care componenta se află pe/către spaţiile cu aglomerare de persoane 
      sau pe căile de evacuare, pentru a fi încadrată în această categorie, aceasta  
      trebuie să satisfacă şi următoarele condiţii: 

- forţa capabilă a CNS şi a prinderilor să fie mai mare decât ¾ din forţa de 
proiectare dată de relaţia (E.1) şi 

- deplasarea relativă între punctele de prindere care poate fi preluată de CNS să 
fie mai mare decât ¾ din deplasarea relativă calculată conform P100-1/2006, 
10.3.2.   

 




