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REZUMAT. În lucrare sunt prezentate aspecte ale evoluţiei reglementărilor tehnice referitoare la protecţia
antiseismică a construcţiilor şi ale vulnerabilităţii şi consolidării clădirilor existente din municipiul Timişoara.
În final, autorul propune unele măsuri necesare în vederea obţinerii unui înalt nivel tehnic şi economic, în
protecţia antiseismică a acestor clădiri.
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ABSTRACT. In the paper, some aspects of technical rules evolution, refering to antiseismic protection of
constructions and of existing buildings vulnerability and strengthening, in Timisoara town, are presented.
Finally, the author propose some necessary disposals, with the aim to achieve a high technical and
economical level of these buildings earthquake protection.
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1. INTRODUCERE
Deşi era cunoscută seismicitatea zonei municipiului
Timişoara, datorită cutremurelor de intensitate 7 – 8
(scara MSK), înregistrate în anii 1879 (Mehala) şi 1959
(Şag), de tip crustal (cu focare la cca. 4 – 10 km
adâncime), totuşi, până în anul 1977, Timişoara nu a
beneficiat de aplicarea unor reglementări privind
protecţia antiseismică a construcţiilor, datorită atât absenţei îndelungate a unor preocupări în acest domeniu,
cât şi deciziilor forurilor de specialitate centrale.

2. EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR
TEHNICE
2.1. Proiectarea antiseismică a clădirilor
2.1.1. Perioada 1960 – 1963
Prima hartă cu zonarea seismică a ţării noastre
(1952) includea Timişoara într-un teritoriu puţin
expus unor asemenea evenimente (Fig.1).
Această precizare era, de altfel, menţionată şi în
„Instrucţiunile provizorii pentru prevenirea deterio-
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rării construcţiilor din cauza cutremurelor şi pentru
refacerea celor degradate”, apărute după cutremurul
din anul 1940 şi publicate în Monitorul Oficial nr.15
din 19 ianuarie 1943.
Pe baza însă a studiilor elaborate de Universitatea
din Timişoara, mai ales după cutremurul din anul
1959 (Şag) [9], privind seismicitatea zonei Banatului, s-a decis, în cadrul IRPT (viitorul DSAPCT,
respectiv IPROTIM), ca, la proiectarea primelor
clădiri multietajate (Corpul înalt al Universităţii de
Vest, blocul din Bul. Republicii nr.10, Hotelul
„Central”) să se includă şi ipoteza acţiunii seismice
asupra structurilor de rezistenţă ale acestora [5]. Cu
această ocazie, s-au aplicat prevederile unui proiect
de STAS trimis în anchetă la institututele de
proiectare din ţară [13].
Totodată, pentru întâia oară în Banat, la unele
dintre clădirile multietajate, au fost incluşi şi pereţi
structurali (diafragme), din beton armat, soluţie constructivă indicată, în cazul acţiunilor seismice [5].

2.1.2. Perioada 1963 – 1977
Harta cu zonarea seismică a ţării noastre, apărută
în anul 1963, odată cu reglementările tehnice privind
proiectatrea construcţiilor civile şi industriale în
9
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regiuni seismice, includea municipiul Timişoara întro zonă de intensitate 6, din motive economice,

făcând astfel inoperantă aplicarea reglementărilor
menţionate anterior (P13 – 63) (Fig.2).

Fig. 1

Fig. 2

10

Buletinul AGIR nr. 3/2012 ● iulie-septembrie

PROTECŢIA ANTISEISMICĂ A CONSTRUCŢIILOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Cu toate acestea, în cadrul Institutului de Proiectări Timişoara (IPROTIM), s-a hotărât asigurarea
antiseismică a clădirilor multietajate, realizate în continuare, în Timişoara, la o intensitate 7 (scara MSK),
precum şi a celor cu puţine niveluri, din panouri mari,
amplasate în zona de sud-vest a oraşului, în apropierea faliei Timişoara Vest. Nerespectarea, astfel, a
reglementărilor tehnice (P13 – 63) mi-au creat situaţii
dificile, cu ocazia controalelor efectuate pe şantiere,
de către comisiile organelor centrale (blocurile din
faţa Gării Timişoara Nord (1965), precum şi Hotelul
„Continental” (1970)), fără a-mi influenţa însă decizia
iniţială.
Normativul P13-63 evidenţia importanţa conformării (alcătuirii), de ansamblu şi de detaliu, a
structurilor de rezistenţă, precum şi a calităţii execuţiei, confirmată ulterior şi de constatările personale,
cu ocazia analizării, la faţa locului, a efectelor unor
cutremure semnificative din ţara noastră (Bucureşti,
1977, Banloc – Voiteg, 1991).
Astfel, a rezultat că, dacă dintre cele trei faze, prin
care ideea concepţiei unei structuri se materializează
(conformarea, calculul şi execuţia), prima şi ultima
sunt efectuate la un nivel calitativ superior, structura
construcţiei respective poate supravieţui, fără avarii

severe, chiar unor intensităţi seismice superioare celor
prevăzute prin calcul [2].
Totodată, normativul prevedea, pentru calculul
acţiunii seismice, un spectru de răspuns seismic
caracteristic cutremurelor crustale, cu Tc = 0,3 s,
impropriu însă celor subcrustale (tip Vrancea), ceea ce
avea să conducă, mai târziu (1977), la efecte defavorabile asupra clădirilor multietajate din capitală.

2.1.3. Perioada 1977 – 1992
După cutremurul din 4 martie 1977, s-a reconsiderat harta de zonare a intensităţii seismice din
ţara noastră. Deşi, iniţial, se hotârâse menţinerea
oraşului nostru în zona de intensitate 6, totuşi,
Timişoara a fost inclusă în zona de intensitate 7, pe
baza referatului întocmit în colaborare cu ing. Angelu
Gâdea şi susţinut în faţa unei comisii centrale [10]
(Fig.3).
Un argument decisiv în adoptarea, de către forurile
centrale, a acestei hotârâri dificile, ce implica un consum sporit de oţel beton, l-a constituit introducerea, la
Timişoara, în premieră naţională (începând din anul
1974), a betonului uşor de granulit, la realizarea
structurilor diafragmate, prin care se obţinea o
economie de oţel beton compensatoare [7], [8].

Fig. 3
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Fiind cunoscută natura crustală a cutremurelor,
din zona oraşului nostru [6], am propus, în cadrul
comisiei de revizuire a normativului P13 – 70,
elaborarea unui spectru de răspuns seismic apropiat
de cele din P13 – 63 (Tc = 0,3 s) şi P13 – 70
(Tc = 0,4 s), deci diferit de cel introdus în noile
normative P100 – 78 şi P100 - 81 (Tc = 1,5 s),
caracteristic seismelor subcrustale (Vrancea).
De asemenea, având în vedere stratificaţia variată
a terenului de fundare al oraşului (argilos, în zona de
nord, respectiv nisipos, în cea de sud), am susţinut
necesitatea elaborării microzonării seismice a Timişoarei, pentru a diferenţia coeficienţii de intensitate
(Ks) şi cei de amplificare dinamică (). De altfel,
această propunere, formulată încă din anul 1974 [6],
a condus la elaborarea, de către Centrul de Fizica
Pământului şi Seismologie din Bucureşti, a proiectu-

lui de standard, cu două zone de intensităţi distincte:
6, în nord şi 7 în centrul şi sudul oraşului [14].
Diferenţierea dintre cele două zone a fost susţinută şi
de studiile efectuate de INCERC - Bucureşti,
referitoare la spectrul de răspuns seismic [15].
Demarate promiţător, propunerile menţionate nu
au putut fi însă finalizate, datorită lipsei fondurilor
necesare.

2.1.4. Perioada 1992 – prezent
Cutremurele bănăţene din iulie şi decembrie 1991
au determinat, în cadrul noului normativ P100 – 92,
majorarea intensităţii seismice, de calcul, a zonei
municipiului Timişoara, de la 7 (Ks = 0,12) la 7,5
(Ks = 0,16) oraşul situându-se în apropierea zonei de
intensitate 8 (Ks = 0,20) (Fig. 4).

Fig. 4

Totodată, în urma studiilor efectaute în cadrul
INCERC - Timişoara (Prof. Victor Gioncu şi
colaboratorii) [11], [17], [18], precum şi necesităţii
de adaptare la normativele europene [16], s-a inclus,
în codul de proiectare P100 – 1/2006 şi un spectru
de răspuns seismic considerat caracteristic cutre12

murelor crustale, specifice zonei Banatului (Tc =
= 0,70 s).
În cadrul aceluiaşi normativ, figurează şi noua
hartă de zonare seismică a teritoriului României,
care menţine aceeaşi situaţie pentru zona municipiului Timişoara (Fig. 5).
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Fig. 5

2.2. Verificarea protecţiei antiseismice
a clădirilor existente
Problema protecţiei acestor clădiri, din municipiul Timişoara, în special a celor vechi, a fost
semnalată din anii 80, ai secolului trecut [1]. Primele
reglementări tehnice din ţara noastră, referitoare la
evaluarea nivelului de protecţie a construcţiilor
existente, au fost incluse în normativul P100 – 91.
Recentul cod de proiectare (P100-3/2008) include
procedee mai detaliate decât cele din P100 – 91,
referitoare la analiza calitativă şi la cea de calcul.

3. VULNERABILITATEA ŞI
CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR
EXISTENTE
În cazul unei activităţi seismice majore (de
intensitate 7,5), cele mai afectate vor fi clădirile
vechi, cu puţine niveluri, edificate înaintea primului
război mondial, constituite din zidărie de cărămidă şi
planşee, în general, din bolţi de cărămidă peste
subsol şi parter, respectiv din lemn la nivelurile
superioare, insuficient ancorate, ca şi calcanele,
frontoanele, respectiv coşurile acestora. Multe dintre
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aceste clădiri sunt valoroase şi declarate monumente
de arhitectură şi istorice. Neexistînd, în acea perioadă de timp, reglementări în domeniul proiectării
antiseismice, aceste construcţii nu au o conformare
corectă (incluzând şi terenul dificil de fundare), nici
ductilitatea necesară componentelor structurale,
prezentând totodată şi unele deficienţe de execuţie.
La toate acestea, se adaugă şi efectele nefavorabile
ale „factorului timp” [3], [4], [12].
Comparativ cu acestea, construcţiile edificate
între cele două războaie mondiale au o situaţie mai
bună, din această categorie menţionându-se structurile
constituite din cadre de beton armat, mai rar folosite, ca
şi cele din zidărie cu planşee din cărămizi armate sau,
mai ales, din beton armat, datorită şi calităţii superioare
a materialelor de construcţii [3].
În continuare, deşi mult mai puţin vulnerabile,
chiar şi clădirile proiectate antiseismic, începând din
anul 1960, au, în prezent, gradul de asigurare mai
redus faţă de cel ce ar rezulta în funcţie de
reglementările aplicate la data proiectării acestora,
datorită amplificării cerinţelor constructive şi de
calcul apărute, între timp, în reglementările de
specialitate [3].
Consolidarea clădirilor existente, neprotejate antiseismic, din municipiul Timişoara, a fost abordată cu
13
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4. CONCLUZII

baza unui program prestabilit) şi a urgenţei intervenţiilor necesare;
 elaborarea hărţii de microzonare seismică,
precum şi a spectrelor de răspuns seismic, corespunzătoare zonelor distincte ale oraşului nostru, de
către instituţii specializate în acest domeniu;
 elaborarea soluţiei de consolidare, pe baza
analizării mai multor variante posibile, luând în
considerare toţi factorii (siguranţă, funcţionalitate,
durata de exploatare, planul de sistematizare a
oraşului, consideraţii economice etc.) într-o armonioasă interacţiune „arhitect – inginer de structuri –
constructor”;
 încredinţarea lucrărilor de consolidare unor
întreprinderi specializate, dotate cu aparatură corespunzătoare şi personal de înaltă calificare, capabile
de a asigura nivelul de performanţă prevăzut în
proiecte;
 verificarea calităţii execuţiei de către specialişti
abilitaţi în acest domeniu.

În vederea realizării unei protecţii antiseismice, la
un înalt nivel tehnic şi economic, a construcţiilor din
municipiul Timişoara, analizate anterior, consider, ca
necesare, următoarele măsuri:
 determinarea gradului de asigurare la acţiuni
seismice al acestora (începând cu cele mai vulnerabile, de către experţi atestaţi în acest domeniu, pe

Evaluarea siguranţei clădirilor, insuficient protejate
antiseismic, din municipiul Timişoara şi consolidarea acestora, se impun, atât datorită argumentelor
prezentate anterior, cât şi faptului că nu se pot face
aprecieri privind predicţia unui viitor cutremur de
intensitate 7- 8, cu focarul localizat pe falia
Timişoara Vest, care străbate cartierele Mehala,
Ronaţ şi Freidorf.

totul sporadic, din lipsa fondurilor necesare. Doar cu
ocazia unor transformări funcţionale (renovări, extinderi etc.) sau eliminării unor avarii datorate mediului
ambiant (tasări diferenţiate, coroziuni etc.), pe baza
unor expertize şi proiecte de specialitate, s-au aplicat
şi măsurile necesare de protecţie antiseismică [3]. Din
păcate, numărul acestor clădiri „privilegiate” este
foarte redus, în prezent, comparativ cu cele rămase
încă neprotejate în mod corespunzător. Astfel, acestea
rămân vulnerabile în cazul unui cutremur major, în
zona oraşului nostru.
Această problemă se încadrează, de fapt, într-un
context mai larg, european, al preocupărilor pentru
reabilitarea clădirilor existente, confirmate şi de
Colocviul internaţional de la Berlin, din anul 1998, la
care a fost prezentată şi situaţia din municipiul
Timişoara [4].

Fig. 6
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Pe harta din fig. 6, elaborată de ing. Angelu
Gâdea (după analizarea unui număr foarte mare de
studii geotehnice, elaborate în cadrul IPROTIM),
autorul, pe baza informaţiilor
primite de la
Întreprinderea de prospectări geologice din Banat, a
figurat, cu aproximaţie, această falie.
Din cele expuse anterior, rezultă că realizarea
protecţiei antiseismice a construcţiilor existente necesită cooperarea strânsă dintre toţi factorii implicaţi
în această acţiune (cercetare, proiectare, execuţie,
inspecţia lucrărilor, respectiv administraţia locală şi cea
centrală), nivelul general de asigurare fiind totodată o
rezultantă şi a eforturilor, respectiv posibilităţilor
economice ale investitorilor, ale întregii societăţi.
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