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1. Introducere 
 

1.1. Scurt istoric al cercetărilor şi proiectării paraseismice în  ţara noastră  
 
Având în vedere poziţia geografică a României şi faptul că periodic în această arie s-au 

produs cutremure de pământ importante, pe alocuri devastatoare, care s-au soldat cu pierderi de vieţi 
omeneşti şi pagube materiale de milioane de dolari, în decursul timpului s-au stabilit procedee şi 
norme care să asigure protecţia antiseismică a construcţiilor în zone susceptibile de producere a 
cutremurelor. 

În perioada antebelică nu a existat o preocupare explicită pentru protecţia clădirilor de locuit, 
acestea proiectându-se exclusiv la încărcări gravitaţionale. 

Starea de fapt descrisă a fost în mod grav pusă în evidenţă cu ocazia cutremurului din 4 martie 
1977 când 90% din clădirile prăbuşite în Bucureşti au fost clădiri construite înainte de război şi la care 
nu s-au prevăzut prin proiectare un minim de protecţie antiseismică. 

În schimb clădirile care au fost concepute pentru a rezista la acţiuni seismice s-au comportat 
satisfăcător şi doar două dintre ele au suferit prăbuşiri parţiale. 

Acest fapt poate fi semnalat ca un lucru de apreciat pentru breasla inginerilor din România, 
remarcat fiind de marele specialist neozeelandez Thomas Paulay care a afirmat că inginerii structuristi 
din România sunt cei mai buni din lume. 

Cutremurul din 1977 a avut printre altele şi rolul de a perfecţiona pregătirea inginerilor 
constructori prin proiectarea “hands on job” prin experienţă directă. 

Astfel, datorită cercetărilor specialiştilor de la INCERC Bucureşti care au evidenţiat diferenţe 
mari din punct de vedere spectral între cutremurul în sine şi prevederile vechilor normative, s-au putut 
aduce ajustări reglementărilor preluate din documentaţii străine şi neînsuşite în mod critic de 
normativele autohtone în conformitate cu realitatea din ţara noastră. Un alt element important pentru 
îmbunătăţirea normativului de cutremur a fost luarea în consideraţie a aportului comportării ductile a 
structurilor de rezistenţă, în special a structurilor de beton armat care erau proiectate la încărcări 
statice. 

În prezent, şcoala noastră de construcţii a trecut cu succes peste stadiul de învăţare a 
problematicii de asigurare la acţiunea seismică a construcţiilor şi Ingineria Seismică a ajuns la stadiul 
de maturitate, devenind capabilă să înveţe din experienţa directă a cutremurelor. 

Privind în perspectivă a ceia ce trebuie făcut la proiectarea construcţiilor noi, situaţia este 
mulţumitoare, normativul actual răspunzând cerinţelor de asigurare antiseismică moderne. 

 
În schimb, în ceea ce priveşte situaţia fondului locativ existent, autorităţile se confruntă cu o 

situaţie dificilă, deoarece măsurile care s-au luat şi se iau pentru consolidarea clădirilor sunt foarte 
modeste. Cade în sarcina experţilor şi specialiştilor structurişti de a face eforturi susţinute în vederea 
adoptării unor soluţii de consolidare şi remediere a deficienţelor construcţiilor vechi şi avariate, soluţii 
care să fie ieftine şi sigure, şi să înlocuiască soluţiile clasice, uneori oneroase, care s-au adoptat în 
mod tradiţional până în prezent. 

 
 



2 
 

1.2. Stabilirea criteriilor de alegere a intervenţiilor structurale 
 

Stabilirea criteriilor de alegere a unei soluţii de intervenţie cât mai sigure şi economice trebuie 
să fie responsabilitatea specialistului structurist chemat să rezolve problema consolidării unei clădiri 
vulnerabile din punct de vedere seismic. 

Această problemă prezintă un grad de complexitate deosebit, având în vedere faptul că 
necesită luarea în consideraţie a multor factori precum: siguranţa vieţii şi evitarea colapsului, 
economicitatea, cât şi performanţă în timpul exploatării. 

Problema este dificilă, atât pentru cei care decid soluţiile de intervenţie pentru fiecare caz în 
parte, cât şi pentru cei care redactează normative sau recomandări pentru soluţii de consolidare. 

În cele ce urmează se face o trecere în revistă a diferitelor abordări privind evaluarea prin 
calcul a construcţiilor existente şi stabilirea principiilor şi soluţiilor de intervenţie structurală aşa cum 
apar ele în diferite normative din domeniu, sau în cadrul unor lucrări de sinteză întocmite în acest 
scop. 

Consolidarea structurilor trebuie realizată pe baza unor principii clar şi coerent exprimate, 
care să conducă la realizarea unor construcţii sigure cu o vulnerabilitate seismică predictibilă la 
incidenţa unui cutremur de intensitate maximă probabilă (specifică pentru zona seismică respectivă). 

În stadiul actual este recunoscută necesitatea verificării prin calcul a măsurilor de protecţie 
antiseismică adoptate pentru consolidarea construcţiei respective. 

Inginerul expert este în ultimă instanţă răspunzător de întreaga desfăşurare a procesului de 
evaluare, expertizare, alegerea soluţiei şi în ultimă instanţă de elaborarea proiectului de intervenţie şi 
de punerea în siguranţă a construcţiei până la nivelul de detaliu de execuţie. 

Nivelul de asigurare antiseismică al unei construcţii existente, din clasa de importanţă 
normală, corespunde vulnerabilităţii seismice determinate prin expertiza tehnică. Examinarea unei 
construcţii şi luarea unor decizii cu privire la intervenţiile necesare pentru ridicarea, gradului de 
asigurare este mult înlesnită dacă expertul tehnic, cunoscând perioada în care construcţia a fost 
realizată, parcurgând etapele specifice de analiză şi evaluare se familiarizează cu sistemul constructiv 
al timpului şi este capabil să ia măsurile care să ţină cont de corelarea cu evoluţia prescripţiilor de 
proiectare antiseismică. 
 
 
 
 
  1.3. Modelarea fenomenului seismic în forţe şi respectiv deplasări 
 

 De o bună perioadă de vreme a apărut cu prioritate în multe ţări cu risc seismic 
ridicat, necesitatea evaluării vulnerabilităţii construcţiilor existente. Această evaluare este necesară 
pentru a stabili consecinţele producerii unui seism într-o anumită zonă şi a se identifica clădirile cu 
cea mai mare sensibilitate la un cutremur în perspectiva unei consolidări a structurii de rezistenţă. 
construcţiilor.  

În realitate, acţiunea seismică se limitează la o deplasare impusă la baza construcţiei. Forţa 
seismică menţionată de norme nu este decât o consecinţă (reacţiunea) la această deplasare. Atâta timp 
cât deplasarea şi forţa respectivă sunt legate printr-o relaţie liniară, analiza dinamică prin aproximarea 
în forţe echivalează cu o analiză în deplasări. Această echivalenţă încetează însă a mai fi valabilă în 
momentul în care comportarea materialului nu mai este liniar elastică. În acest caz se recurge la 
aproximarea în forţe apelând fie metode de calcul numerice capabile să traducă pas cu pas 
comportamentul structural fizic neliniar, fie la coeficienţi de reducere a efortului respectiv (coeficienţi 
de comportare) iar prevederile constructive impuse de proiectant asigura structurii ductilitatea 
corespunzătoare. 

În concluzie, când se dimensionează sau se verifică o structură prin noile norme de proiectare 
paraseimica se urmăreşte să se controleze deplasările şi nu să se echilibreze forţele provocate de 
seism. În plus, acţiunea seismică poate fi reprezentată în mod natural printr-o deplasare şi nu printr-o 
forţă sau o simplă acceleraţie. 
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2. Aspecte privind evoluţia normelor şi principalele metode de calcul în 
proiectarea antiseismică 

 
În stadiul actual este recunoscută necesitatea verificării prin calcul a măsurilor de protecţie 

antiseismică adoptate în concepţia structurală a construcţiilor. Deşi se recunoaşte importanţa 
hotărâtoare a alegerii unei soluţii calitativ corecte, care să permită realizarea în condiţii avantajoase a 
unei protecţii antiseismice eficiente, verificările prin calcul sunt indispensabile în activităţile de 
proiectarea lucrărilor de consolidare. 
 
 

2.1. Aspecte privind modelarea recurenţei acţiunii seismice 
 

Cutremurele (considerate la nivel de sursă) şi mişcările seismice ale terenului (considerate la 
nivel de amplasament) se produc în mod repetat, cu niveluri de severitate variabile de la un caz la 
altul, în condiţii în care, la nivelul cunoştinţelor actuale, momentele de timp, de incidenţă şi nivelurile 
de severitate nu sunt previzibile într-o concepţie deterministă. Din acest motiv, caracterizarea 
succesiunii evenimentelor seismice are ca model de bază larg acceptat, modelul probabilistic. Apare 
deci întemeiată adoptarea, pentru modelarea recurenţei evenimentelor seismice, modelului de proces 
stochastic poissonian. 

Dacă pentru concepţia lucrărilor noi, este satisfăcătoare utilizarea procesului stochastic 
poissonian, în cazul problematicii construcţiilor existente care au o perspectivă de exploatare mai 
limitată, se justifică depăşirea modelului poissonian şi considerarea implicaţiilor tendinţelor de 
ciclicitate. 

 
2.2. Aspecte privind problematica asigurării structurale 

 
În proiectarea curentă a construcţiilor se acceptă ipoteze simple privind modelarea structurală 

(pentru care se admite formal stadiul de comportare elastică) şi acţiunea seismică (pentru care se 
admite formal o prescriere deterministă, convenţională a nivelului de severitate). 

Întrucât o dimensionare a construcţiilor de aşa natură, încât acestea să aibe o comportare 
elastică în cazul incidenţei unui cutremur puternic, este nerealizabilă în condiţii acceptabile din punct 
de vedere economic, – se admite explicit intrarea construcţiilor în stadiul de comportare post-elastica, 
ceea ce implică o avariere, aparentă sau ascunsă, mai mult sau mai puţin severă. În acest cadru se 
impune utilizarea unui coeficient de reducere a încărcărilor seismice de calcul, notat cu ψ<1 în 
Normativul P100/92, respectiv cu q>1 (factor de comportare) conform Eurocodului EC-9. 

 
Incidenţa acţiunii seismice puternice poate conduce la producerea unor grade diferite de 

avariere. Din acest punct de vedere, pot fi ridicate două semne de întrebare: 
 Ce risc de avariere putem admite? 
 Cum se justifică acceptarea reducerii forţelor seismice prin intermediul utilizării 

coeficientului de reducere de tip ψ sau q ? 
Analistul trebuie să identifice resursele suplimentare de rezistenţă a căror prezenţă justifică 

adoptarea unor anumite valori (de tipul celor prescrise în documente normative) pentru aceşti 
coeficienţi. Pentru construcţiile existente poate fi periculoasă acceptarea automată a valorilor 
coeficienţilor de reducere prescrise pentru proiectarea lucrărilor noi, rezerve de siguranţă care pot lipsi 
la lucrările vechi la care nu s-au luat în considerare regulile de proiectare impuse de baza normativă 
actuală. 

Un alt element important care a dus la îmbunătăţirea normativului l-a constituit introducerea 
de criterii de apreciere a comportării ductile a elementelor de construcţii. 

În general forţele cu care se încarcă o structură în timpul unui cutremur sunt forţe de inerţie 
rezultate din vibraţia construcţiei sub impulsul deplasărilor aplicate la bază, la contactul cu terenul. În 



4 
 

consecinţă aceste forţe şi energia indusă de cutremur depind nu numai de caracteristicile mişcării 
terenului, dar şi de caracteristicile dinamice ale structurii. 

Reprezentarea forţelor laterale aplicate static structurii nu este caracteristică pentru solicitarea 
reală alternantă generată de seism, dar permite o utilitate practică în înţelegerea stabilirii  forţelor 
seismice de calcul. 

Corelarea între determinarea forţelor seismice de cod şi capacitatea de deformare postelastica 
necesare pentru o structură reprezintă o problemă nedeterminată, cu o infinitate de soluţii. Cu cât 
valoarea Scap se ia mai ridicată, deci gradul de asigurare în domeniul elastic este mai mare, construcţia 
devine mai costisitoare, dar în schimb incursiunile din domeniul postelastic vor fi mai reduse şi prin 
consecinţă şi avariile produse vor fi mai mici şi în final costul reparaţiilor popst seism vor fi mai 
modeste. 

Rezultă deci că forţele seismice de cod au un caracter convenţional, rezultând dintr-o 
negociere pe criterii economice, care poate varia de la o ţară la alta şi de la o epocă la alta. 

Deci, un sistem structural poate prelua acţiunile seismice în două moduri : 
 Printr-o capacitate mare de deformare postelastica, necesitând rezerve de rezistenţă 

relativ mici ale elementelor structurale, care limitează forţele dinamice cu care se 
poate încărca sistemul structural. 

 Printr-o capacitate mare de rezistenţă, necesitând posibilităţi reduse de deformare 
postelastica, deoarece sistemul structural poate prelua forţe seismice mari. 

Pentru a se menţine costuri relativ scăzute ale clădirilor, în cazul zonelor cu seismicitate 
ridicată, se preferă de obicei sistemele cu capacitate mare de deformare postelasica. 

Principalele proprietăţi ce trebuie luate în considerare la proiectarea unui sistem 
structural supus la acţiuni seismice sunt: 

 rigiditatea (dictată de cutremurul de iniţiere a avariilor); 
 rezistenţa (dictată de cutremurul de funcţionare); 
 ductilitatea (dictată de cutremurul de securitate). 

În acest ultim caz este necesar ca deformaţiile postelastice care se produc în cazul 
unor cutremure puternice să poată fi remediate în condiţii acceptabile din punct de vedere 
economic, iar colapsul să fie exclus. 

 
 
 

2.3. Impunerea unui mecanism favorabil de disipare a energiei 
 

Pentru construcţii obişnuite nu este posibil, în condiţii economice rezonabile, o dimensionare 
de aşa natură, încât structura să se menţină în domeniul elastic în timpul cutremurelor severe, ci sunt 
inevitabile incursiuni în domeniul postelastic. 

Fenomenul nu are caracter punctual, ci se întinde pe o anumită lungime a unui element, astfel 
că în locul denumirii tradiţionale de “articulaţie plastică”, este mai adecvată denumirea de “zonă 
potenţial plastică”. 

La proiectarea raţională a unei construcţii este necesar ca zonele potenţial plastice să se 
dirijeze către regiunile care se comportă cel mai favorabil pentru ansamblul structurii. 

Unul dintre principiile fundamentale de proiectare constă în impunerea unui mecanism 
structural de disipare a energiei (mecanism de plastificare) sub acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Dirijarea zonelor potenţial plastice trebuie să se facă exclusiv în elementele care au o 
capacitate de deformare postelastica substanţială, a căror avariere nu pune în pericol stabilitatea 
generală a construcţiei şi la care avariile produse de cutremur pot fi reparate fără eforturi tehnice şi 
costuri exagerate. În orice caz elementele verticale ale structurii trebuie să rămână capabile să preia 
încărcările gravitaţionale ce le revin. 

Pentru a putea să disipeze o cantitate cât mai mare de energie, zonele potenţial plastice se vor 
alcătui astfel încât să aibe o capacitate postelastica bună şi o comportare hist eretică cât mai stabilă 
(comportare la încărcări ciclice în domeniul postelastic fără degradări semnificative de rezistenţă şi 
rigiditate). În acest scop zonele care lucrează în domeniul elastic trebuie supradimensionate în raport 
cu zonele potenţial plastice. 
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Metoda de proiectare a capacităţii de rezistenţă. Principii de bază: 
 Limitarea solicitărilor – eforturile maxime posibile în structură sunt păstrate în limite 

controlabile. Forţa seismică laterală maximă nu poate depăşi forţa orizontală care 
conduce la atingerea efortului capabil în toate zonele potenţial plastice, adică la 
atingerea mecanismului de cedare impus. 

 Stabilirea de zone pentru disiparea de energie ; aceste zone se vor alcătui constructiv 
pentru a li se asigura o ductilitate ridicată. Se vor evita ruperile casante şi fenomenele 
necontrolate de pierdere a stabilităţii locale sau generale care conduc la o comportare 
ne ductilă. 

 Protejarea zonelor casante la suprasolicitări – zonele cu o comportare neductilă vor fi 
protejate pentru a prelua eforturi excesive şi vor rămâne în domeniul elastic, 
indiferent de intensitatea acţiunii seismice. 

 Comportarea ductilă a structurii de rezistenţă – structura de rezistenţa să prezinte o 
comportare ductilă cu o capacitate mare de deformare. 

Zonele cu comportare neductilă vor fi dimensionate să rămână în domeniul elastic de 
comportare constitutivă chiar şi în cazul solicitărilor maxime care apar în structură şi nu vor ajunge să 
cedeze casant. 

O structură proiectată în acest mod şi executată corect se comportă deosebit de bine într-un 
domeniu larg de acţiuni seismice. 

Măsurile de asigurare a unei ductilităţi ridicate trebuie avute în vedere exclusiv pentru zonele 
disipative, deoarece elementele structurale din afara zonelor potenţial plastice au o rezistenţă sporită şi 
au o comportare cvasielastică. 
 

2.4. Metode de calcul la acţiuni seismice 
 

După cum s-a precizat, calculul structurilor dimensionate la acţiuni seismice trebuie să aibe în 
vedere următoarele condiţii: 

 De rezistenţă: structura să fie capabilă să preia solicitările corespunzătoare 
încărcărilor de dimensionare; 

 De rigiditate: limitare a deformaţiilor şi deplasărilor construcţiei; 
 De ductilitate: asigurare a unei capacităţi suficiente de deformare pentru a evita 

cedările casante; 
 De impunere a unui mecanism favorabil de disipare a energiei incursiunile în 

domeniul postelastic se dirijează către zone favorabile de comportare a structurii. 
În cele mai multe cazuri răspunsul structurilor de rezistenţă la acţiuni seismice severe are un 

caracter dinamic, spaţial şi neliniar (postelastic). Un calcul care să ţină seama de aceste caracteristici 
ale răspunsului structural este neeconomic, aproape imposibil de realizat. Din acest motiv metodele de 
proiectare paraseismică sacrifică una din aceste caracteristici ale răspunsului seismic al structurilor. 
 
 

 
 

3. Tipuri şi variante de intervenţie pentru ridicarea nivelului de asigurare 
paraseismică a unei construcţii existente 

 
 

În raport cu acţiunea unor viitoare cutremure trebuie să aibe în vedere următoarele aspecte: 
 O concepţie de ansamblu care să asigure un răspuns structural favorabil la acţiunea 

seismică. Expertiza poate scoate în evidenţă, mai ales la construcţii vechi, degradarea 
şi slăbirea unor elemente portante în decursul timpului. Este recunoscut faptul că 
expertizarea lucrărilor existente şi concepţia lucrărilor de intervenţie constituie o 
activitate de dificultate ridicată, considerabil superioară activităţii de proiectare a 
lucrărilor noi. 



6 
 

 Verificarea prin calcul a structurii de rezistenţă, care cuprinde verificarea de rezistenţă 
(determinarea capacităţii portante), verificarea de rigiditate (limitarea deformaţiilor 
laterale sub acţiunea forţelor seismice) şi de ductilitate (capacitatea de dezvoltare de 
articulaţii plastice fără a se atinge starea de colaps). Aceste verificări sunt impuse de 
complexitatea alcătuirii elementelor, cât şi de limitarea rezervelor de rezistenţă 
structurale.În proiectarea curentă a construcţiilor se acceptă ipoteze simple privind 
modelarea structurală (pentru care se poate admite o comportare elastică) şi acţiunea 
seismică (pentru care se admite formal o modelare convenţională deterministă a 
nivelului de severitate). O dimensionare a construcţiilor încât acestea să aibe o 
comportare elastică în cazul incidenţei unui cutremur puternic este nerealizabilă în 
condiţii acceptabile din punct de vedere economic, ca urmare se admite explicit 
intrarea în stadiul de comportare postelastic, ceea ce implică acceptarea de avarii mai 
mult sau mai puţin severe. 
La proiectare, formarea succesivă a articulaţiilor plastice trebuie controlată în cadrul 
fenomenului de adaptare a structurii. Se recomandă ca liniile dirijate de creare a 
articulaţiilor plastice să se formeze succesiv la capetele şirurilor de grinzi, începând 
de jos în sus. Stâlpii vor reprezenta liniile finale elastice. Dirijarea liniilor de 
plastificare de-a lungul capetelor riglelor pare soluţia cea mai indicată, dacă se ţine 
seama că ductilitatea riglelor este mult mai ridicată decât a stâlpilor. 
Grinzile fiind elemente supuse în principal la momente încovoietoare şi forţe tăietoare 
pot fi ductilizate relativ uşor. Sporirea capacităţii de plastificare a secţiunii grinzii se 
obţine prin consolidarea zonei comprimate, adoptarea unor procente de armare reduse 
pentru ca  armatura longitudinală să ajungă la curgere înaintea zdrobirii betonului şi 
utilizarea unor oţeluri cu palier de curgere. În aceste condiţii, se obţin grinzi cu 
ductilitate de 10÷20.  
Stâlpii fiind elemente supuse la forţe de compresiune mari, cu momente încovoietoare 
şi forţe tăietoare, sunt cu mult mai greu de ductilizat. Efortul axial de compresiune 
este cauza principală a fragilizării elementului. Printr-o fretare adecvată, deformarea 
transversală este blocată şi prin această starea de tensiune de compresiune uni axială 
se modifică în compresiune triaxială, transformând materialul casant şi fragil, într-
unul mai rezistent şi ductil. Cum ductilitatea este invers proporţională cu tensiunea de 
compresiune, se recomandă că valoarea efortului unitar mediu de compresiune să nu 
depăşească (0,25÷0,35) Rb. Cu aceste măsuri se pot obţine pentru stâlpi valori ale 
ductilităţii de 2÷5. 

 Alcătuirea de detaliu a elementelor structurale şi a legăturilor dintre ele. 
Obiectul expertizelor tehnice şi al proiectelor de intervenţie îl constituie atât structura 

de rezistenţă supraterană, cât şi fundaţiile. De asemenea o atenţie corespunzătoare 
trebuie dată şi alcătuirii elementelor nestructurale (pereţi despărţitori şi de închidere, 
etc.) şi legăturilor cu structura de rezistenţă. 

 
3.2. Concepţia constructivă de ansamblu 
 

 În ultima vreme s-a formulat şi asimilat ideea de asigurare a unei concepţii controlate de 
ansamblu a clădirii. Defecţiunile în ceea ce priveşte concepţia de ansamblu trebuie eliminate. 

 Un prim pas al controlului alcătuirii de ansamblu este verificarea modului de preluare şi 
transmitere până la terenul de fundaţie a încărcărilor gravitaţionale în aşa fel ca acestea să se realizeze 
în mod rectiliniu şi direct, evitându-se rezemările stâlpilor pe grinzi sau planşee. Astfel de probleme 
de decalaje în transmiterea forţelor gravitaţionale intervin la clădiri care au suferit în timp schimbări 
funcţionale sau supraetajări, precum şi în cazul impunerii unor soluţii eronate de către organe 
administrative superioare (vezi rezemarea stâlpilor de faţadă ai Teatrului Naţional Bucureşti pe 
planşeul Parcajului auto subteran alăturat). 

 Controlul alcătuirii de ansamblu asupra comportării structurii de rezistenţă la acţiunea 
forţelor seismice priveşte următoarele aspecte: 

 Asigurarea existenţei unor elemente de preluare a forţelor orizontale care acţionează 
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pe o direcţie oarecare. Este recomandabil ca rigidităţile la deplasări laterale ale 
elementelor portante respective să fie de acelaşi ordin de mărime după direcţiile 
principale (în cazul construcţiilor ortogonale, direcţia transversală şi longitudinală). 

Detectarea prezenţei unei legături mai slabe între corpurile de clădire învecinate, situaţie în care se 
impune proiectarea unui rost seismic între corpurile respective. Dacă prezenţa acestui rost nu este 

detectată la expertiză la o construcţie existenţa, atunci se impune crearea rostului printr-un proiect de 
intervenţie.  

 Evitarea producerii fenomenului de torsiune generală sub acţiunea forţelor seismice. 
Acest fenomen se poate produce datorită existenţei unei excentricităţi între centrul 
rigidităţilor, Cr şi centrul maselor, Cm. Prin urmare trebuie evitată concentrarea de 
pereţi structurali într-o anumită parte a clădirii, situaţie care poate conduce la 
solicitări de torsiune generală defavorabile. Ca urmare se evită amplasarea de pereţi 
structurali ca în Fig.4. 

De asemeni se evită crearea de asimetrii pe verticală (corpuri de clădire învecinate cu diferenţe mari 
de înălţime neseparate prin rosturi antiseismice),  

 Controlul gradului în care planşeele existente asigură conlucrarea spaţială între pereţii 
portanţi şi elementele structurii. În general la clădirile vechi cu ziduri portante şi 
planşee din lemn sau boltişoare din cărămidă pe grinzi metalice,planşeele nu asigură 
conlucrarea de ansamblu a zidurilor portante; în plus zidăriile portante slăbite cu 
goluri pentru uşi şi ferestre nu pot fi “ajutate” de spaletii fără goluri printr-o 
conlucrare spaţială eficientă. Prin proiectul de consolidare trebuie urmărită crearea 
unei şaibe rigide (planşeu din beton armat) care să asigure o conlucrare spaţială între 
elementele portante, fiind necesară şi reducerea adecvată a asimetriilor de rigiditate 
eliminându-se astfel efectul periculos al torsiunii generale. 

În cazul în care solicitarea de torsiune generală nu poate fi evitată, este necesară prevederea în 
proiectul de intervenţie a unui cuplu de pereţi portanţi care să preia momentul de  torsiune generală 

(Sx·e0) cu un braţ de parhie. 

 În cazul construcţiilor mai înalte şi mai dezvoltate în plan, având asigurată o repartiţie 
a rigidităţilor cvasi simetrică, datorită caracterului nesincron al forţelor seismice şi aşa 
numitei excentricităţi adiţionale, - este recomandabilă prevederea de pereţi perimetrali 
care să preia orice posibilitate de producere a unui fenomen de torsiune generală. 
Pentru fiecare perete structural să se asigure o încărcare gravitaţională satisfăcătoare 
în raport cu mărimea momentului încovoietor la bază produs de forţele orizontale 
aferente. Îndeplinirea acestei condiţii de lestare este esenţială pentru asigurarea unei 
bune comportări a pereţilor structurali de beton armat şi realizarea unei armări 
economice. Situaţia se prezintă mai evident la pereţii de zidărie, având în vedere că în 
calculul acestora nu se contează pe rezistenţa la întindere. 
 

3.3. Verificarea de rezistenţă 
 

Forţele cu care se încarcă structură în timpul solicitării seismice sunt forţe de inerţie care se 
determină prin intermediul unui calcul dinamic al structurii şi depind atât de caracteristicile mişcării 
solului, cât şi de caracteristicile dinamice ale structurii. 

La construcţiile obişnuite nu este posibilă evitarea incursiunilor în domeniul postelastic, care se 
materializează cu deformaţii plastice în zonele potenţial plastice.  

 Stabilirea forţelor seismice de cod presupune o anumită amploare a incursiunilor în 
domeniul post-elastic pentru a atinge deplasarea maximă Δu (ultima) fără colaps, ceea 
ce presupune o anumită ductilitate a structurii. Dacă la verificarea prin calcul a unei 
clădiri existente structura nu prezintă ductilitatea necesară atunci forţele de cod vor fi 
majorate în consecinţă. Problema se pune în special la construcţiile cu pereţi portanţi 
din cărămidă sau la clădirile pe cadre ai căror stâlpi sunt suprasolicitaţi la 
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compresiune. 
 Forţa Scap exprimă nivelul de asigurare a structurii în stadiul elastic. Corelarea între 

stabilirea forţei de cod şi a ductilităţii necesare este o problemă nedeterminată cu o 
infinitate de soluţii. În Fig.8 se arată 3 variante posibile pentru Scap notate cu S1, S2, 
S3, condiţionate de valori corespunzătoare ale deplasărilor. 

Astfel, cu cât valoarea forţei de cod este mai mare, cu atât asigurarea în domeniul elastic este mai 
mare, dar construcţia devine mai costisitoare, iar incursiunile în domeniul postelastic vor fi mai mici 
şi drept urmare şi avariile suferite vor fi mai mici iar reparaţiile mai puţin împovărătoare. Concluzia 
este că forţele seismice de cod au un caracter convenţional, rezultând dintr-o negociere bazată pe 
criterii economice care pot varia de la o ţară la alta. 

 
 

3.3.2. Determinarea forţelor seismice de cod 
 
a) Coeficientul de intensitate seismică (ks) 

Prin mişcarea terenului în timpul unui cutremur , construcţia se încarcă la bază cu o forţă 
orizontală F=m·a=G·ks , unde “ks “este coeficientul de intensitate seismică ks=a/g, unde “a” este 
acceleraţia maximă a solului în timpul cutremurului şi "g" este acceleraţia gravitaţională, "m" -masa 
totală a construcţiei şi "G"- greutatea totală a construcţiei. Coeficientul de intensitate seismică este 
dependent exclusiv de caracteristicile seismice ale zonei, pentru Bucureşti valoarea sa fiind 0,20 
corespunzător gradului de intensitate 8 pe scara Mercalli. 

b) Coeficientul de amplificare dinamică (b) 
Sub acţiunea forţei orizontale F, structura intră în vibraţie şi se încarcă cu forţe de inerţie 

distribuite pe toată înălţimea. Rezultanta acestor forţe, notată cu S, constituie forţa seismică de calcul, 
în condiţiile în care construcţia se comportă elastic. 

Trecerea de la forţa F la forţa S, pentru o structură schematizată că un pendul cu un singur 
grad de libertate dinamică la deplasări laterale, cu masa concentrată la vârf, se face printr-un 
coeficient de amplificare dinamică, notat cu b, care depinde de perioada fundamentală T1C a vibraţiilor 
proprii ale construcţiei şi perioada de vibraţie a solului Tc (perioada de colţ) în momentul amplitudinii 
maxime a mişcării seismice. Cu cât cele două perioade au valori mai apropiate, cu atât amplificarea 
dinamică este mai pronunţată şi deci coeficientul b are o valoare mai mare. 

Intrarea în rezonanţă este posibilă numai dacă perioadă construcţiei este egală cu perioada de 
mişcare a solului (T1C= TC) fapt care s-ar putea întâmpla numai dacă mişcarea solului ar avea un 
caracter ordonat (sinusoidal),lucru care nu se produce în cazul cutremurelor, care au un caracter 
dezordonat. Se poate ajunge la un fenomen de “cvasi-rezonanţă” pe timp limitat, atunci când perioada 
de vibraţie a construcţiei se apropie pe un timp foarte scurt de perioada de vibraţie a solului. 
Alura curbei spectrale poate fi diferită în funcţie de amplasament care variază în funcţie de zona 
seismică,de numărul de şocuri din timpul unui cutremur, etc. 

c) Coeficientul de echivalenţă (ε) 
În vederea unei analize dinamice este necesară echivalarea între cazul teoretic al unui pendul 

cu un singur grad de libertate dinamică (luat ca model de bază la determinarea curbelor spectrale 
standard) şi cazul real al construcţiilor etajate (cu mai multe grade de libertate la deplasări laterale). 
Aceasta se face cu ajutorul unui coeficient de transformare notat cu ε-coeficient de echivalenţă, ale 
cărui valori depind de distribuţia pe înălţime a maselor şi de forma deformatei construcţiei sub 
acţiunea forţelor laterale seismice. 

În mod general, cu cât numărul de grade de libertate dinamică este mai mare şi masele sunt 
mai distribuite pe înălţimea construcţiei, cu atât construcţia se îndepărtează de caracteristicile unui 
pendul cu un grad de libertate cu masa concentrată la vârf şi ca urmare valorile coeficientului de 
echivalenţă sunt mai mici. 

d) Coeficientul de reducere a forţei seismice care ţine seama de deformaţiile postelastice 
şi de alte efecte favorabile (ψ) 

Expresia finală S a forţei seismice de cod (corespunzătoare la Scap) se obţine afectând această 
forţă cu un coeficient subunitar care ţine seama de capacitatea de deformare postelastica a structurii, 
notat cu ψ conform Normativului P100, respectiv notat cu q conform Eurocodului EC-8. 
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Cu privire la opţiunea pentru anumite valori ale coeficienţilor de reducere de tip ψ sau q, 
utilizaţi în analizele inginereşti convenţionale, este de dorit ca proiectantul să manifeste o privire 
critică la calibrarea valorilor respective. 

Problema care se pune este aceia de a identifica resursele suplimentare de rezistenţă a căror 
prezenţă justifică acceptarea unor anumite valori pentru aceşti coeficienţi. Pentru construcţiile 
existente poate fi periculoasă acceptarea automată a valorilor coeficienţilor de reducere prescrise 
pentru proiectarea lucrărilor noi care sunt alcătuite pe baza unor norme care conferă unele rezerve de 
rezistenţă. Aceasta deoarece la concepţia construcţiilor vechi nu s-au luat în consideraţie reguli de 
proiectare impuse de bază normativă actuală. 

Prin urmare în activitatea de expertizare şi intervenţie asupra unor construcţii existente în 
vederea aducerii acestora la un nivel de asigurare acceptabil de siguranţă, se subliniază următoarele: 

 Pentru lucrări care urmează să fie menţinute în exploatare pe o durată de timp mai 
lungă, este de dorit explicitarea perioadelor de revenire corespunzătoare pragurilor 
specifice limitei de comportare elastică, respectiv stadiului ultim. 

 Pentru calibrarea coeficienţilor de reducere de tip ψ sau q, utilizaţi în analizele 
inginereşti convenţionale, este de dorit justificarea valorilor acceptate, având în 
vedere sursa rezervelor de rezistenţă neconsiderate în calcule. 

 Nivelul de asigurare paraseismică care trebuie realizat prin intervenţia de punerea în 
siguranţă (consolidare), dacă se doreşte menţinerea destinaţiei iniţiale, trebuie să fie 
mai ridicat, gradul nominal de asigurare fiind multiplicat corespunzător. 

e)  Deci, expresia finală a forţei seismice de cod este:  
S = G·ks·b·ε·ψ 

 
3.3.3. Semnificaţia variaţiei valorilor forţelor de cod în funcţie de clasă de importantă a 
construcţiei 
 

Forţele seismice de cod sunt date pentru cazul obişnuit care reprezintă construcţii de clasa III de 
importanţă. Pentru celelalte clase se foloseşte un coeficient a, care are valori supraunitare sau 
subunitare, în funcţie de clasă de importantă a construcţiei. 

 
 

3.3.4. Forţele seismice reale 
 

Având în vedere caracterul convenţional al forţelor seismice de cod, determinate atât pe 
criterii tehnice, dar şi pe criterii economice, devine interesantă stabilirea valorilor reale ale forţelor 
seismice cu care construcţia se încarcă în timpul unui cutremur de intensitate maximă admisă în 
prescripţii. 

Forţa seismică reală este funcţie numai de dimensiunile, configuraţia şi rezistenta structurii, 
indiferent dacă aceasta a fost dimensionată prin calcule mai simple sau mai aprofundate, sau 
dimensionată constructiv. 

Pentru o construcţie nouă, proiectată corect, forţa seismică reală, egală cu cea capabilă, 
rezultă de regulă mai mare decât cea de cod, având în vedere rotunjirile care se fac în procesul de 
dimensionare, cât şi elementele de arhitectură, sau condiţiile de deplasări impuse care conduc la 
măriri ale secţiunilor. 

La o construcţie nouă, Sreal > Scod, în timp ce la o construcţie veche existentă, Sreal<Scod şi 
pentru punerea în siguranţă trebuie respectată condiţia de verificare ca pentru o construcţie nouă. 
 

Fig. 11 

La o structură în cadre este preferabilă plasticizarea riglelor (Mpr) care nu pune în pericol 
ansamblul structurii în timp ce avarierea stâlpilor (Mps) poate conduce chiar la colaps, prin pierderea 
de ansamblu a stabilităţii structurii. De asemenea repararea zonelor afectate la grinzi se poate face mai 
uşor decât la stâlpi – Fig. 11. 

În elementele verticale (stâlpi, pereţi structurali) se admite formarea de zone plastice 
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potenţiale (lp) numai la bază şi numai în stadiul cel mai avansat de solicitare. În aceste zone nu trebuie 
majorată capacitatea de rezistenţă, ci trebuie dezvoltată capacitatea de deformare plastică 
(ductilitatea). 

În zonele plastice potenţiale ale structurilor de beton armat trebuie luate măsuri prin calcul şi 
măsuri constructive cum ar fi: 

 La verificarea la forţa tăietoare se va considera un aport mai mic al betonului, având 
în vedere gradul lui mare de avariere; 

 Mărirea gradului de confinare a betonului prin îndesirea etrierilor, astfel majorându-se 
deformaţia specifică a betonului şi capacitatea de deformaţie plastică; 

 Evitarea înnădirilor prin petrecere ale armăturilor verticale pe înălţimea zonelor 
plastice potenţiale  de la bazele stâlpilor. 

 
Pentru a dirija formarea zonelor plastice potenţiale la dimensionarea secţiunilor componente 

ale elementelor structurii trebuie să se ţină seama de majorarea unor eforturi secţionale cu un 
coeficient supraunitar, denumit coeficient de suprarerezistenta. 

Astfel, în nodul unui cadru multietajat, momentele încovoietoare de pe capetele barelor care 
acţionează în nod trebuie să fie în echilibru, adică suma momentelor de la extremităţile stâlpilor să fie 

egală cu suma momentelor de la extremităţile riglelor. 

În proiectarea paraseismică se doreşte dirijarea articulaţiilor plastice în rigle, deci egalitatea 
de mai sus devine:  

           (M sup + Minf) = Ѳ · (Mst + Mdr)    

În cazul clădirilor existente care se consolidează trebuie avut în vedere că dacă se întăresc numai 
anumite zone afectate de cutremurele precedente, atunci zonele critice se pot deplasa în regiunile 

neconsolidate, de aceea consolidarea trebuie să se efectueze ţinând seama de un nivel de asigurare pe 
întreaga construcţie cu controlul şi dirijarea convenabilă a zonelor plastice potenţiale. 

O categorie specială o constituie elementele de legătură dintre corpurile clădirii care trebuie 
să rămână în domeniul elastic; aceste elemente trebuie să asigure conlucrarea de ansamblu şi 
plasticizarea lor poate duce la dezmembrarea şi pierderea stabilităţii construcţiei. 

Un exemplu de acest tip de elemente sunt planşeele din beton armat care au rolul de şaibe 
rigide şi asigură conlucrarea componentelor verticale din ansamblul structurii. Verificarea acestora 
prin calcul trebuie să se facă la forţe orizontale majorate cu un coeficient de suprarezistentă. 
 

3.3.6. Ierarhizarea capacităţilor de rezistenţă la diferite eforturi în cadrul aceluiaşi 
element 

 
Pentru elementele la care este prevăzut că sub acţiunea seismică să se dezvolte deformaţii 

post-elastice, este necesar să se asigure prin proiectare o comportare ductilă. Un acelaşi element nu 
prezintă însă aceleaşi caracteristici de ductilitate pentru diferite solicitări. Solicitarea de încovoiere 
(Mp) atrage după sine şi pe cea de forţă tăietoare (Q) pentru care comportarea elementelor din beton 
armat nu mai este ductilă. 

Prin urmare condiţia de bază a unei comportări ductile a elementului de rezistenţă este să nu 
se producă o cedare prematură la forţa tăietoare. Regulă generală este că nivelul de asigurare la forţa 
tăietoare să fie mai ridicat decât la moment încovoietor. Rezultă că forţele tăietoare la care se 
dimensionează elementele să fie stabilite corespunzător forţelor seismice reale, adică a acelor forţe 
care corespund momentelor de plastificare capabile din zonele plastice potenţiale, conform 
mecanismului de cedare considerat.  

O atenţie deosebită trebuie dată verificării la forţa tăietoare a stâlpilor scurţi care au raportul 
dintre înălţimea de nivel şi latura secţiunii sub 3. În această situaţie raportul Q/Mp căpăta valori mari şi 
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există pericolul unei cedări casante cu caracter exploziv înainte de a se atinge momentul de 
plastificare la compresiune excentrică. În acest caz dimensionarea etrierilor se face efectiv din 
calculul la forţa tăietoare. 

                               
 

3.3.7. Aspecte specifice ale verificării de rezistenţă în cazul clădirilor existente 
 

Forţele de cod sunt în general calibrate pentru proiectarea construcţiilor noi. La verificarea 
construcţiilor existente, capacitatea portantă a acestora se analizează în raport cu aceleaşi forţe de cod 
, dar cu anumite corecţii şi precizări care se prezintă mai departe: 

a) Gradul de asigurare necesar pentru o clădire existenţa şi semnificaţia lui  
Din experienta expertizelor tehnice efectuate asupra clădirilor existente, care nu erau 

proiectate antiseismic ci numai la forţe gravitaţionale, cea mai mare parte a acestora nu prezintă 
capacităţi de rezistenţa suficiente pentru a prelua forţele de cod în aceleaşi condiţii ca şi construcţiile 
noi. 

Comparând valoarea forţei seismice de cod (Scod) cu forţa seismică totală capabilă a 
construcţiei existente (Scap), se constată că: Scap<Scod, şi ca urmare  gradul nominal R de asigurare a 
protecţiei seismice are valoare subunitară. 

Dar aducerea tuturor construcţiilor existente, prin consolidare, la respectarea condiţiei R≥1, ar 
fi imposibilă, având în vedere costurile extrem de ridicate. 

Deasemenea s-ar impune necesitatea evacuării clădirii pe durata lucrărilor, cât şi imobilizarea 
de fonduri băneşti şi de mijloace materiale care ar perturba desfăşurarea în bune condiţiuni a 
economiei naţionale. Nu trebuie neglijat nici faptul că uneori lucrările de consolidare ar necesita mai 
mulţi bani decât lucrările de demolare şi reconstrucţie, deci uneori merită a fi consolidate numai 
clădirile care într-adevăr reprezintă o valoare istorică şi care intră în patrimoniul naţional. În general 
uzura şi folosinţa îndelungată a unor clădiri duce la imposibilitatea de a fi consolidate. Măsurile de 
consolidare au în vedere faptul că vechile clădiri nu mai pot fi aduse la un grad nominal de asigurare 
R supraunitar (ca la construcţiile noi) şi se admite ca acest grad să fie subunitar începând de la 
valoarea 0,7 pentru clasa de importanţă I şi ajungând la 0,5 pentru clasele III şi IV. 

Această prevedere nu reprezintă o asigurare la un cutremur de intensitate mai mică, ci doar o 
acceptare deliberată a unei capacităţi de rezistenţă mai mici în stadiul elastic,  admiţându-se incursiuni 
mai mari în domeniul plastic, în comparaţie cu o construcţie nouă. Această prevedere este 
condiţionată de necesitatea ca structură de rezistenţă a construcţiei să prezinte o ductilitate sporită, 
necesară pentru a se permite incursiuni mai mari în domeniul postelastic. 

Dacă se constată că structura nu îndeplineşte condiţia de ductilitate, atunci în expresia forţei 
seismice de cod trebuie să se majoreze coeficientul ψ, putându-se ajunge la valori apropiate de unitate. 
Aceasta poate conduce la concluzia că structura nu satisface cerinţele de rezistenţă la forţele seismice 
de cod corectate cu coeficientul ψ. 

b) Stabilirea oportunităţii unor măsuri de intervenţie pentru mărirea gradului de asigurare 
Dacă din calcul se obţin pentru gradul de asigurare R valori sub cele minime admise, atunci 

sunt necesare măsuri de consolidare care să ajusteze gradul de asigurare conform cerinţelor date de 
normativ. 

Ţinând seama de faptul că modul de determinare al factorilor care intră în expresia forţei 
seismice de cod, în special ψ, este în funcţie de ductilitatea structurii care variază în limite largi 
(0,3..0,8), atunci nu se poate calcula Scap pe baze certe. Deasemenea determinarea gradului de avariere 
a construcţiei în urma unor cutremure anterioare este subiectiv. Aceste fapte duc la concluzia că 
factorul R are un caracter orientativ, care lasă la latitudinea expertului luarea unei decizii privind 
oportunitatea şi amploarea intervenţiei pentru creşterea nivelului de asigurare antiseismică a unei 
construcţii existente. 

 
3.4. Verificarea de rigiditate 

 
În afară de asigurarea structurii în ceea ce priveşte satisfacerea condiţiilor de rezistenţă care 

face ca avarierea elementelor structurale să se producă în limite rezonabile, este necesar să fie 
asigurată şi o comportare satisfăcătoare a elementelor nestructurale (pereţi despărţitori sau de 
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închidere) care să poată urmări deformaţiile structurii. Deformaţiile laterale prea mari pot duce la 
necesitatea unor rosturi mari antiseismice pentru evitarea coliziunii dintre corpurile de clădire cu 
oscilaţii defazate, la deteriorări de instalaţii, la senzaţie de panică, răsturnări de mobilier, etc. 

Este deci necesară limitarea mărimilor deplasărilor laterale orizontale sub acţiunea forţelor 
seismice prin asigurarea unei rigidităţi suficiente a structurii. 
 

3.5. Variante de intervenţie pentru ridicarea nivelului de asigurare paraseismică a 
unei construcţii existente 

 
Pentru ridicarea nivelului de asigurare a unor construcţii situate în zone macroseismice de 

mare intensitate se pot defini două tipuri de intervenţie limită: 
a) Intervenţia minimală 
Constă în îmbunătăţirea parţială a proprietăţilor globale de rigiditate, rezistenţa şi ductilitate, 

astfel încât să se evite prăbuşirea parţială sau totală a construcţiei. Prin aceasta se obţine micşorarea 
semnificativă a vulnerabilităţii clădirii şi realizarea unui grad nominal de asigurare antiseismică de cel 
puţin 0,4...0,5 , considerând încărcarea seismică de calcul specifica zonei şi coeficientul de importantă 
a clădirii a = 1. Soluţia este satisfăcătoare pentru construcţiile din clasa de importantă III sau IV, dar 
pentru construcţiile din clasele I şi II numai cu condiţia schimbării destinaţiei sau admiterii pentru o 
perioadă determinată de timp a unei vulnerabilităţi mai mari cu măsuri locale de reducere a riscurilor. 

La consolidarea elementelor şi sistemului structural, se măreşte rezistenta, ductilitatea şi 
rigiditatea la limita maximă posibilă în mod raţional, cu păstrarea în mare măsură a configuraţiei şi 
funcţiunii existente. 

Gradul nominal de asigurare paraseismică devine o rezultantă a calculului de verificare şi în 
funcţie de gradul de asigurare obţinut se poate decide păstrarea funcţiunii cu eventuala schimbare a 
încadrării în clasa de importanţă. 

b) Intervenţia maximală, constă în aducerea construcţiei existente la un nivel de asigurare 
apropiat de al unei construcţii noi cu aceiaşi destinaţie, prin consolidări, demolări parţiale sau 
introducerea de elemente structurale (cu reformularea funcţională necesară). 

În cursul acţiunii unui cutremur puternic se poate produce avarierea unor elemente structurale 
care asigură siguranţa la acţiunile gravitaţionale şi la încărcările seismice. 

La unele elemente avarierea seismică poate distruge şi capacitatea de rezistenţă la încărcările 
gravitaţionale; la alte elemente structurale, distrugerea poate afecta capacitatea de rezistenţă la 
încovoiere sau la forţa tăietoare, fără a micşora posibilitatea de preluare a încărcărilor gravitaţionale. 

După trecerea scurtei perioade de timp din cursul cutremurului în care la unele elemente 
structurale s-a produs distrugerea capacităţii de preluare a încărcărilor gravitaţionale se poate 
dezvolta, după caz, un proces de echilibru gravitaţional prin adaptare structurală (prin efecte de 
redistribuire a încărcărilor şi dezvoltarea unui tip de structură numită “structură de tip lănţişor”) sau 
un proces de colaps gravitaţional după una din următoarele forme: 

 
 Colaps local neprogresiv, progresiv şi parţial sau colaps total 

 
Formele de colaps gravitaţional au specificul tipurilor de sisteme structurale şi respectiv al 

elementelor structurale. 
Exemple: 

 Cazul sistemelor structurale de tip cadre proiectate numai la încărcări gravitaţionale.  
Elementele structurale care asigură preluarea încărcărilor gravitaţionale sunt stâlpii. 
Aceste elemente pot fi avariate de acţiunea cutremurelor din următoarele cauze: 
 Supraîncărcarea la tensiuni de compresiune provocată de încărcările seismice şi de 

lipsa unor rezerve de rezistenţă la solicitarea la compresiune. 
 Defecţiuni de rezistenţă a betoanelor, inclusiv cele de punere în operă a acestora. 
 Defecţiuni de conformare a armării stâlpilor în special în zona armăturilor de tip 

mustăţi. 
 Avarierea stâlpilor ca urmare a interacţiunii cu panourile pereţilor de zidărie care 

poate provocă unele crăpături înclinate sau ruperea completă a acestora. 



13 
 

Ca urmare a avarierilor arătate mai sus se poate declanşa una din formele procesului de colaps 
gravitaţional. În mod curent, în cazurile de colaps gravitaţional total s-a constatat o formă de 
suprapunere a planşeelor prăbuşite, cunoscută sub denumirea de “formă sandwich”. 
 Cazul sistemelor structurale de tip pereţi din beton armat. 

În România există exemplul prăbuşirii tronsonului “F” de la blocul OD 16 din cartierul 
Militari, Bucureşti. Prăbuşirea acestei clădiri (P+10) s-a produs sub forma răsturnării către direcţia 
Nord din cauza distrugerii zonelor comprimate de la pereţii structurali transversali ai clădirii. Lipsa de 
bulbi a permis distrugerea pereţilor. Din cele arătate rezultă necesitatea  acordării unei atenţii 
deosebite prevenirii colapsului de tip gravitaţional prin eliminarea cauzelor care produc această 
cedare. 

Există uneori preocuparea pentru consolidarea exclusiv a elementelor care sunt solicitate 
direct de acţiunea seismică, neglijându-se asigurarea şi consolidarea elementelor care lucrează 
predominant la încărcări gravitaţionale. 

 
 

3.6. Caracteristicile de deformare ale terenului de fundare 
 

În acest domeniu s-a făcut relativ puţin în literatura de specialitate în ceea ce priveşte 
instrucţiunile şi indicaţiile practice. 

În legătură cu fenomenul de deformare şi de tasare a terenului de fundare, se menţionează că 
valorile caracteristicilor reologice ale terenului sunt influenţate de următorii factori fundamentali: 

 Natura terenului de fundare. 
 Natura încărcărilor aplicate (încărcări statice, încărcări dinamice). 
 Durata aplicării încărcărilor. 

Se pot trage următoarele concluzii bazate pe observaţiile culese în decursul timpului: 
 Din punct de vedere reologic în cazul acţiunilor seismice caracterizate prin durate de 

timp foarte scurte şi prin solicitări rapid variabile şi schimbări de semn, deformaţiile 
terenului de fundare sunt foarte reduse în comparaţie cu cele obţinute în cazul 
încărcărilor statice de lungă durată. 

 Din punct de vedere al calculelor privind interacţiunea sol-structură, pentru a se ţine 
seama de concluzia de la punctul 3.5, soluţia constă în majorarea caracteristicilor de 
deformare ale terenului de fundare, respectiv a modulului de deformare liniar E şi 
transversal G, precum şi a modulului Winkler. 

CONCLUZII  

  La stabilirea gradului  de  performanţă şi asigurare la cutremur pentru lucrările de consolidare şi 
restaurare a construcţiilor mai vechi sau afectate de cutremur   trebuie avute în vedere trei criterii de 
bază şi respectiv trei intensităţi de cutremur, cu legătura între degradările şi avariile admise, pentru 
fiecare criteriu în parte. 

  Este important ca în procesul decizional, pentru stabilirea intervenţiilor structurale să se ia în 
consideraţie cerinţele tuturor părţilor implicate în procesul de restaurare şi consolidare a unor astfel de 
construcţii. 

 Astfel în procesul de decizie trebuie să se stabilească o corelare optimă între criteriul de performanţă 
şi domeniul de siguranţă, care se stabilesc şi se analizează în mod individual pentru fiecare caz în 
parte. 

  În ciuda faptului că în ultimii ani s-au făcut încercări de sistematizare a unor reguli de intervenţie 
prin recomandări, coduri, sau acte normative, articole în revistele de specialitate decizia nivelului de 
consolidare aparţine în ultimă instanţă expertului şi proiectantului respectiv care trebuie să găsească o 
soluţie de consolidare minimă, reversibilă şi sigură. 

  În Normativul P100/2006, pentru criteriile de performanţă se urmăreşte limitarea degradărilor, a 
avariilor , precum şi evitarea prăbuşirilor elementelor structurale, ale elementelor nestructurale, ale 
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echipamentelor şi instalaţiilor, ceea ce înseamnă că pentru cutremurul cu intensităţi şi caracteristici 
corespunzătoare cutremurului de calcul, construcţia poate suferi : 

- la elementele structurii de rezistenţă, degradări locale controlate şi reparabile, asociate 
deformaţiile postelastice previzibile; 

- la elemente nestructurale, degradări mai extinse, dar care nu pun în pericol vieţi omeneşti şi 
valori materiale importante. 

       Soluţiile de consolidare pentru structurile din beton armat sunt de două categorii : 

- Consolidări cu menţinerea schemei constructive în cadre şi cu întărirea prin cămăşuire a 
stâlpilor şi riglelor de cadru prin placare cu beton armat ; 

- Consolidări cu modificarea schemei constructive, prin introducerea de elemente de 
contravântuire, fie panouri de forfecare de zidărie ( pereţi de  

 

diafragma moi), cadre cu  contravântuiri metalice centrice, sau excentrice (bare disipative). 

În cazul consolidărilor de tip clasic cămăşuirea cu beton armat a stâlpilor şi grinzilor prezintă 
următoarele inconveniente : 

- Necesită intervenţii la toate cadrele care alcătuiesc structura atât pe direcţie transversală cât şi 
longitudinală. 

- Se ajunge la majorări considerabile a secţiunilor stâlpilor şi grinzilor, deci la o soluţie greoaie 
care deranjează funcţionalitatea clădirii, reducând gabaritele spaţiilor de locuit sau de 
circulaţie. 

- Devine necesară schimbarea tâmplăriei ferestrelor care este uneori prohibită de necesităţi 
urbanistice sau arhitecturale. 

- Pot duce la micşorarea grupurilor sanitare, operaţie care poate fi inacceptabilă. 

- Acest tip de consolidări presupun de cele mai multe ori evacuarea clădirilor respective. 

- Deplasarea unei mari forţe de muncă şi efort organizatoric, cât şi multă poluare şi cantităţi 
mari de moloz rezultat din decopertări. 

 Având în vedere aceste inconvenienţe cât şi timpul destul de lung de execuţie, de cele mai multe ori 
expertul şi beneficiarul se orientează pentru o soluţie mai eficientă şi mai rapidă cum ar fi o consolidare 
cu modificare a schemei constructive prin introducerea de elemente metalice de contravântuire : 

  În cazul acestei metode stâlpii din beton armat existenţi joacă rolul de tălpi în sistemul cu zăbrele şi 
sub acţiunea forţelor seismice se încarcă cu eforturi axiale   N. 

  Riglele de cadru existente îndeplinesc funcţia de montanţi orizontali ai sistemului cu zăbrele şi dacă 
diagonalele sunt comprimate aceste rigle lucrează la întindere. 

  De regulă suplimentul de efort axial în stâlpi nu depăşeşte 10-20% din valoarea efortului axial 
produs de încărcările gravitaţionale. 

   Acest tip de consolidare este mult mai curată şi mai rapidă dar necesită forţă de muncă mult mai 
calificată şi uneori se dovedeşte mai scumpă. 

   Rămâne deci la latitudinea beneficiarului să cumpănească şi să ţină seama de avantajele şi 
dezavantajele celor două tipuri de consolidare şi să ia măsurile care 
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conduc la rezultatele cele mai bune. 

 

 

 

 


