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1. INFORMAȚII GENERALE

La solicitarea beneficiarului, Consiuliul Județean Arad, Municipiul Arad, județul Arad, 

a fost elaborată prezenta expertiză tehnică, exigența A1, pentru corpul de construcție aferent 

realizării investiției “Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. 

Vicențiu Babeș nr. 11-13”. 

Prin tema de expertizare emisă de beneficiar, sunt solicitate informații cu privire la starea 

construcției existente și măsurile necesare a fi luate, la nivelul structurii de rezistență, în 

vederea realizării investiției propuse. Toate aceste măsuri se vor materializa prin lucrări ce se 

vor efectua numai în condițiile de asigurare a nivelului de siguranță în conformitate cu 

prevederile reglementărilor în vigoare. 

Conform art. 21 din Legea nr. 10/ 18.01.1995 privind calitatea în construcții, investitorii – 

persoane fizice sau juridice – care finanțează lucrări de intervenție la obiectivele existente au 

obligația de a proceda la expertizarea construcțiilor de către specialiști atestați, în situația în 

care se au în vedere executarea unor lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, 

extindere, desființare parțială sau reparații. 

Expertiza ce va fi întocmită are menirea de a stabili condițiile tehnice în care solicitarea 

beneficiarului este realizabilă astfel încât rezistența, stabilitatea locală și generală a construcției 

să nu fie prejudiciate. 

Documentația de fată cuprinde raportul de expertiză efectuat pentru clădirea analizată. 

Acest raport prezintă rezultate sintetice ale studiului întreprins și are rolul de a stabili un răspuns 

la problema intervențiilor necesare pentru a răspunde cerințelor din tema de proiectare într-un 

mod judicios, plecând de la starea tehnică actuală a construcției. 

Concluziile rezultate în urma efectuării analizei respective vor fi consemnate într-un raport 

de expertiză, document ce stă la baza întocmirii proiectului de execuție. 

Rezultatele expertizei vor fi utilizate pentru obiectivul: 

Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, 

str. Vicențiu Babeș nr. 11-13 

Pentru efectuarea expertizei tehnice, obiectivul a fost examinat în detaliu, luându-se la 

cunoștință situația actuală, consemnată în documentația tehnică, relevee (planuri și fotografii). 

Au fost cercetate condițiile de amplasament, alcătuire și funcționalitate, particularitățile 

structurale de alcătuire (sistemul structural, tipul de fundații, dimensiunile generale și alcătuirea 

secțiunilor elementelor structurale, proprietățile mecanice ale materialelor constituente), 

eventualele defecte de calitate a materialelor și/sau deficiențe de alcătuire a elementelor, natura 

și amploarea degradărilor structurale și a modului de utilizare planificat al construcției. 
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De asemenea, s-a procedat la analiza stării de degradare a subansamblurilor structurale, 

în funcție de cauzele care au generat-o (acțiuni statice și dinamice exercitate, calitatea 

materialelor de construcție, condiții de execuție etc.). 

La întocmirea expertizei tehnice au fost avute în vedere următoarele documente și acte 

normative: 

- P 100‐1/2006: Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru 

clădiri; 

- P 100‐3/2008: Cod de proiectare seismică – Partea a III‐a – Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente; 

- CR 0‐2005: Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor; 

- CR 1-1-3-2005: Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor; 

- NP 082-2004: Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. 

Acțiunea vântului; 

- STAS 3300/1-85: Terenuri de fundare. Principii generale de calcul; 

- STAS 3300/2-85: Terenuri de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării 

directe; 

- NP 112-2004: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă; 

- P 2-1985: Normativ privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie; 

- CR 6‐2006: Cod de proiectare pentru structuri din zidărie; 

- NP 005–2003: Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn; 

- NE 018–2003. Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn (revizuire NP 005 – 96); 

- NP 019 – 1997. Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn. 

- STAS 857‐83: Piese și elemente din lemn pentru construcții. Clasificare și condiții tehnice 

de calitate; 

- STAS 1040‐85: Lemn rotund de rășinoase pentru construcții. Manele și prăjini; 

- SR EN 1991-1-1/ 2004: Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni 

generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. 

2. DATE ALE AMPLASAMENTULUI ȘI SURSELE POTENȚIALE DE HAZARD

Terenul de amplasament se află situat în Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13, 

județul Arad, având stabilitatea generală și locală asigurată. Nu sunt semnalate accidente 

subterane. 

 Parametrii de calcul specifici amplasamentului sunt: 

- încărcări date de zăpadă, conform CR 1-1-3-2005, „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii 

zăpezii asupra construcțiilor”, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă, s0,k=1,50kN/mp; 
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- încărcări produse de acțiunea vântului, conform NP 082-2004, „Cod de proiectare. Bazele 

proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului”, valoarea caracteristică a presiunii 

de referință este qref = 0,50 kPa; 

- încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P100-1/2006, zona este 

caracterizată prin ag=0,16g și Tc= 0,7s; 

- clasa de importanță seismică II, γI = 1,2 (conform P100-1/2006); 

- categoria de importanţă: „C” – normală (conform HGR nr. 766/1997). 

3. STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

Obiectivul de performanță este determinat de nivelul de performanță structurală și 

nestructurală al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard. 

Nivelurile de performanță ale construcțiilor descriu performanța așteptată a acestora prin 

amploarea degradărilor, a pierderilor economice și a întreruperii funcțiunii. Asocierea nivelului 

de performanță al unei construcții se face în funcție de clasa de importanță și de amplasament. 

Performanța unui obiectiv se poate descrie calitativ în funcție de siguranța oferită în 

exploatare, de costul și dificultatea măsurilor de reabilitare, de durata de timp în care construcția 

este scoasă eventual din funcțiune pentru a efectua lucrările de reabilitare, de impactul 

economic asupra comunității. 

În conformitate cu Normativul P100-3/2008 pot fi luate în considerare trei niveluri de 

performanță ale construcțiilor, și anume: 

A. Nivelul de performanță de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu;  

B. Nivelul de performanță de siguranță a vieții, asociat stării limită ultime; 

C. Nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii, asociat stării limită de pre-colaps. 

A. Nivelul de performanță de LIMITARE A DEGRADĂRILOR 

- Cerințe structurale 

După cutremur trebuie să apară doar avarii structurale foarte limitate. Sistemul de preluare 

a încărcărilor verticale și cel care preia încărcările laterale va păstra aproape în întregime 

rigiditatea și rezistența inițială. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire trebuie să fie foarte 

scăzut. Deși pot fi necesare unele reparații structurale minore, acestea nu trebuie să afecteze 

exploatarea structurii. 

- Cerinței nestructurale 

Trebuie să apară numai unele avarii nestructurale limitate. Căile de acces și sistemele de 

siguranță a vieții trebuie să rămână funcționale. Riscul de pierdere a vieților sau de rănire 

datorită degradărilor nestructurale este foarte mic în cazul acestui nivel de performanță. 
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B. Nivelul de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII 

- Cerințe structurale 

Acest nivel de performanță are în vedere o stare post-seism a structurii caracterizată de 

avarii semnificative dar pentru care rămâne o anumită zonă de siguranță față de prăbușirea 

totală sau parțială. Unele elemente structurale pot fi foarte serios avariate, fără însă ca acestea 

să pună în pericol stabilitatea structurală. Construcția rămâne reparabilă; repararea construcției 

poate să nu fie uneori indicată din rațiuni economice. Structura avariată rămâne stabilă; ca o 

măsură de precauție pot fi prevăzute sprijiniri și unele reparații structurale de urgență. 

- Cerințe nestructurale 

Pot apărea avarii semnificative și costisitoare ale elementelor nestructurale dar acestea nu 

sunt dislocate și nu amenință, prin cădere, viața oamenilor. Instalațiile pot fi avariate, putând 

rezulta inundații locale și chiar ieșirea din funcțiune a unora dintre acestea. Repararea 

elementelor nestructurale pentru acest nivel de performanță necesită un efort și un cost 

considerabil. 

C. Nivelul de performanță de PREVENIRE A PRĂBUȘIRII 

- Cerințe structurale 

În cadrul acestui nivel de performanță structura ajunge în pragul prăbușirii parțiale sau 

totale. Apar avarii substanțiale cărora le corespund degradarea semnificativă a rigidității și 

rezistenței la forțele seismice, deformații remanente importante și o degradare limitată a 

rezistenței la încărcări verticale, astfel încât structura poate susține încărcările verticale. Riscul 

de rănire este semnificativ.  

Structura nu poate fi practic reparată și nu permite exploatarea ei pentru că eventualele 

replici seismice pot produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel de 

performanță își pierd complet valoarea economică și de utilizare. 

- Cerințe nestructurale 

La acest nivel de performanță elementele nestructurale sunt complet degradate și 

reprezintă un pericol real pentru viața oamenilor. Nivelul de bază al hazardului seismic este cel 

asociat nivelului de performanță de siguranță a vieții în codul P100-1/ 2006. Exigențele 

corespunzătoare stării limită de serviciu/ nivelului de performanță de limitare a degradărilor se 

consideră satisfăcute dacă sunt îndeplinite condițiile de limitare a deplasărilor din P100-1/ 2006. 

Se recomandă considerarea următoarelor obiective de performanță: 

- Obiectiv de performanță de bază – OPB 

- Obiectiv de performanță superior – OPS 
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OPB - Obiectivul de performanță de bază este constituit din satisfacerea exigențelor 

nivelului de performanță de SIGURANȚĂ A VIEȚII pentru acțiunea seismică pe amplasament 

prevăzută în codul P100-1/ 2006. 

Conform Normativului P100-1/2008, obiectivul de performanță de bază este obligatoriu 

pentru toate construcțiile. 

Având în vedere clasa de importanță precum și categoria de importanță a construcției 

analizate, se va urmări ca OPB - Obiectivul de performanță de bază să fie îndeplinit prin 

încadrarea construcției în Clasa Rs III sau IV. 

Clasa Rs III, corespunzătoare construcțiilor 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 construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este 

similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare. 

4. DATE PRIVITOARE LA SISTEMUL STRUCTURAL. STAREA TEHNICĂ EXISTENTĂ

4.1. DATE GENERALE 

Corpul de clădire analizat are în plan forma literii „H” cu dimensiunile maxime de 12,05 

(13,70) m x 34,60 m (zonele laterale), respectiv 10,85 x 25,36 m (zona centrală) – 34,40 x 

48,00m (global) , regimul de înălțime fiind D+P+1E cu înălțimea maximă de 13,10 m (de la cota 

±0,00 m) (Foto 1÷7, Fig. 1÷4). 

Destinația actuală a corpului de clădire, conform C.F., este de construcții de locuințe, 

ultima destinație a clădirii fiind de birouri pentru Serviciul de Evidență a Persoanelor din Județul 

Arad. 

Nu se cunoaște anul exact în care a fost edificată construcția. Din analiza efectuată în 

urma vizitei, pentru stabilirea sistemului structural, se apreciază intervalul anilor 1900 - 1910 ca 

fiind perioada de construire. 

Starea tehnică generală a construcției propuse pentru a suferi lucrări de reabilitare și 

extindere - stare caracterizată prin gradul de uzură fizică și morală - impune luarea de măsuri 

de reabilitare structurală. 

Din cele observate cu ocazia studiului in situ, se apreciază că obiectivul analizat a suferit 

intervenții în mai multe rânduri. Acestea au avut caracter nesistematic, fără o evidență asupra 

nivelului de intervenție și a caracteristicilor materialelor utilizate, fiind din categoria reparațiilor 

curente sau recompartimentări ușoare (funcție de necesitățile momentului).  
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4.2. SISTEMUL STRUCTURAL 

Pentru definirea parametrilor ce condiționează rezistența și stabilitatea obiectivului, a fost 

necesar să se efectueze o serie de investigații in-situ în scopul identificării sistemului structural 

precum și a stării de degradare a elementelor portante și neportante (Foto 12). Caracterizarea 

construcției analizate, din punct de vedere al sistemului structural, este prezentată în 

continuare. 

Infrastructura 

 La momentul întocmirii documentației de față, nu au fost disponibile informații direct 

referitoare la infrastructura corpului de clădire analizată. Caracteristicile sistemului de fundare 

au fost apreciate vizual (conform sistemului structural identificat) și pe baza propriei experiențe 

în domeniu.  

Astfel se apreciază că fundațiile sunt continue, tip elevație (din zidărie cărămidă), cu 

următoarele caracteristici: 

- materiale: zidărie din cărămidă ceramică plină; 

- lățime minimă: 75 cm (Fig. 5); 

- adâncime de fundare: 70 cm de la cota de -3,55m (cota demisol) (Fig. 5). 

Suprastructura 

Structura de rezistență a corpului de clădire este de tip zidărie portantă de cărămidă 

ceramică plină (29x24x6,3 cm) fără stâlpișori din beton armat (Foto 12), fără centuri din beton 

armat (Foto 12),  buiandrugi din arcadă cărămidă și planșeu din lemn rezemate pe bolți și 

bolțioșoare din cărămidă. 

Grosimea pereților exteriori, de zidărie cu tencuială, este de 79 cm (din care 74 cm zidăria 

+ 2x2,5 cm tencuiala) . Grosimea pereților interiori, de zidărie cu tencuială, este la: demisol de 

35 cm (din care 29 cm zidăria + 2x3 cm tencuiala), parter de 64 cm (din care 59 cm zidăria + 

3/2 cm tencuiala), etajul 1 de 50÷52 cm (din care 44 cm zidăria + 2x3 cm tencuiala) (Fig. 1÷4). 

Planșeele sunt realizate din dale de mozaic respectiv structura din lemn rezemate pe bolți 

din cărămidă la planșeul de peste demisol, din dale de mozaic respectiv structura din lemn 

rezemate pe bolțițoare din cărămidă cu structură din profile metalice la planșeul de peste parter, 

din lemn la planșeul de peste etajul 1. 

Acoperișul este de tip șarpantă pe scaune, din lemn ecarisat de rășinoase, realizată din: 

căpriori (8x15cm), pane (10x20 cm), popi (10x10 cm), contrafișe (10x10 cm), cosoroabe 

(18,5x18,5 cm), clești (5x16 cm), tălpi (15x20 cm) și astereală ca suport pentru învelitoarea din 

tablă plană zincată. 
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4.3. STAREA TEHNICĂ EXISTENTĂ 

La inspecția pe teren a obiectivului în vederea întocmirii prezentei expertize s-au constatat 

următoarele categorii de degradări/ neconformități: 

La elementele structurale: 

- zidărie de cărămidă afectată de infiltrații de apă (în general la nivelul demisolului) (Foto 

8÷11),  

- la nivelul structurii de rezistență a șarpantei din lemn au fost identificate elemente afectate 

de infiltații de apă (Foto 23÷24). 

La elementele nestructurale: 

- exfolieri ale stratului de tencuială datorate infiltrațiilor de apă și a procesului de îngheț-

dezgheț (Foto 26÷28); 

- trotuare neetanșe (Foto 29); 

- degradări ale finisajului inferior la nivelul planșeului de peste parter (Foto 21÷22). 

5. EVALUAREA RISCULUI SEISMIC

5.1. GENERALITĂȚI 

Evaluarea seismică a structurilor din clădiri constă dintr-un ansamblu de operații care 

trebuie să stabilească vulnerabilitatea acestora în raport cu cutremurele caracteristice 

amplasamentului. În mod concret evaluarea stabilește măsura în care o clădire îndeplinește 

cerințele de performanta asociate acțiunii seismice considerate în stările limită precizate de 

Cod. 

Evaluarea este precedată de obținerea informațiilor referitoare la geometria structurii, 

calitatea detaliilor constructive și calitatea materialelor utilizate în construcție. Codul P 100-3/ 

2008 urmărește evaluarea clădirilor individuale, pentru a decide necesitatea intervenției 

structurale și măsurile de consolidare care se impun pentru o anumită construcție. 

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 

categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării. 

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în 

clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsura în care cele 3 

categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori: 

- gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurale, de alcătuire a elementelor 

structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. 

Acesta se notează cu R1 și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de 

alcătuire seismică; 
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- gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale 

produse de acțiunea seismică și de alte cauze; 

- gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3 reprezintă raportul între capacitatea 

și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor 

de nivel 1 și 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest 

indicator se determină pentru stările limită ultime. 

5.2. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE 

În vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere 

(CF), sunt definite următoarele niveluri de cunoaștere: 

 KL1 - Cunoaștere limitată 

KL2 - Cunoaștere normală 

KL3 - Cunoaștere completă 

Niveluri de cunoaștere și metodele corespunzătoare de calcul 

Nivelul 
cunoașterii 

Geometrie Alcătuirea de ansamblu Materiale Calcul CF 

KL1 

Cunoaștere 

limitată 

Din proiectul de 

ansamblu original 

și verificarea 

vizuală prin sondaj 

în teren sau dintr-

un releveu complet 

al clădirii 

Pe baza proiectării 

simulate în acord cu 

practică la data realizării 

construcției 

și 

pe baza unei inspecții în 

teren limitate 

  Valori stabilite pe 

baza standardelor 

valabile în perioada 

realizării construcției 

și din teste în teren 

limitate 

LF-MRS 1,35 

KL2  

Cunoaștere 

normală 

Din proiectul de execuție 

original incomplet și dintr-o 

inspecție în teren limitată 

sau 

dintr-o inspecție în teren 

extinsă 

  Din specificațiile de 

proiectare originale și 

din teste limitate în 

teren sau dintr-o testare 

extinsă a calității 

materialelor în teren 

Orice metodă, 

P100-1/2006 
1,20 

KL3  

Cunoaștere 

completă 

Din proiectul de execuție 

original complet și dintr-o 

inspecție în teren limitată 

sau 

dintr-o inspecție în teren 

cuprinzătoare 

  Din specificațiile de 

proiectare originale și 

din teste limitate în 

teren sau dintr-o testare 

cuprinzătoare 

Orice metodă 

P100-1/2006 
1,00 

LF=metoda forței laterale echivalente; MRS=calcul modal cu spectre de răspuns 

Factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt: 

- Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii și cele ale elementelor 

structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural. 

- Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea 

armăturii în elementele de beton armat, legăturile planșeelor cu structura de rezistență la forțe 

laterale etc. 

- Materialele utilizate în structură și elemente nestructurale, respectiv proprietățile 

mecanice ale materialelor. 
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5.2.1. Geometria 

Configurația de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor structurale sunt 

cunoscute dintr-un releveu complet al clădirii (Fig. 1÷5). 

5.2.2. Detaliile 

 Nu se dispune de proiectul de execuție al structurii de rezistentă; s-au conceput detalii 

plecând de la practica obișnuită din perioada realizării construcției. 

5.2.3. Materiale 

Nu se dispune de informații directe referitoare la caracteristicile materialelor de 

construcție; s-au ales valori în acord cu recomandările normative referitoare la perioada 

realizării clădirii și pe baza propriei experiențe în domeniu. 

Având în vedere cele expuse mai sus și ținându-se cont de faptul că nu s-au identificat 

elementele scrise / desenate ale proiectului inițial, se apreciază că nivelul de cunoaștere este: 

KL1 (cunoaștere limitată) 

5.3. STABILIREA FACTORILOR DE ÎNCREDERE CF ȘI A VALORILOR DE CALCUL A 

REZISTENȚELOR 

În vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din elementele de construcție existente 

utilizate la calculul capacității structurii de rezistență a construcției, în verificarea acestora în 

raport cu cerințele, valorile caracteristicilor de material se afectează cu factorul de încredere CF, 

precizat în tabelul de mai sus, conform nivelului de cunoaștere stabilit (CF=1,35). 

5.4. ALEGEREA METODOLOGIEI DE EVALUARE 

Ansamblul operațiilor de evaluare calitativă și cantitativă (prin calcul) reprezintă 

metodologia de evaluare. Metodologia de evaluare se diferențiază funcție de complexitatea și 

rigoarea operațiilor de evaluare. În cadrul P100-3/ 2008 sunt prevăzute trei metodologii de 

evaluare: 

Metodologia de Nivel 1 – metodologie simplificată; 

Metodologia de Nivel 2 – metodologie de tip curent pentru construcții obișnuite de orice 

tip; 

Metodologia de Nivel 3 – metodologie avansată ce utilizează metode de calcul neliniar și 

se aplică pentru construcții complexe sau de o importanță deosebită, în cazul în care se 

dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabilă și la construcții 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. 

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum sunt: 

- cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției; 
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- complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definită de proporții 

(deschideri, înălțime), regularitate etc.; 

- datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere); 

- funcțiunea, importanta și valoarea clădirii; 

- condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile accelerației seismice pentru 

proiectare, ag, condițiile locale de teren; 

- tipul sistemului structural; 

- nivelul de performanta stabilit pentru clădire. 

Pentru evaluarea nivelului de siguranță în exploatare, inclusiv la acțiuni seismice 

acționând concomitent cu încărcările gravitaționale, a construcției existente și pentru stabilirea 

măsurilor de intervenție necesare a fi adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale privind 

siguranța în exploatare, rezistența și stabilitatea construcției, volumul de informații disponibile în 

legătură cu caracteristicile de rezistență și de deformabilitate ale structurii și materialelor, a fost 

utilizată Metodologia de nivel 2. 

Metodologia de nivel 2 implică: 

(i) evaluarea calitativă constând în verificarea listei de condiții de alcătuire structurală date 

în anexele corespunzătoare structurilor din diferite materiale și  

(ii) evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare 

diferențiați pe tipuri de elemente. 

În cazul de față, metodologia de calcul selectată a implicat determinări și verificări după 

cum urmează: 

- evaluarea calitativă a construcției pe baza criteriilor de conformare structurală și de 

alcătuire a elementelor structurale a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul 

acțiunii seismice și a gradului de afectare structurală. Rezultatele se înscriu în liste, care arată 

dacă și în ce măsură, structura și elementele ei satisfac criteriile de alcătuire seismică sau 

indică gradul de afectare structurală; 

- verificări de ansamblu, prin calcul, folosind metode de calcul structural conform nivelului 

de cunoaștere stabilit pentru determinarea cerințelor de rezistență și rigiditate. 

5.5. CLASA DE RISC A CONSTRUCŢIEI. STABILIREA INDICATORILOR R1, R2, R3 

5.5.1. Evaluarea calitativă a construcției – INDICATORI R1, R2 

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare 

generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate 

în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă 

criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și a soluțiilor de consolidare. 
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Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de condiții de 

alcătuire, dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare 

materialului structural utilizat. 

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări 

structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa 

corespunzătoare materialului structural utilizat. 

5.5.2. Evaluarea cantitativă a construcției – INDICATOR R3 

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în 

raport cu cerințele seismice și se evaluează la nivelul de la baza structurii. Modul de evaluare a 

gradului de asigurare seismică depinde de metodologia de evaluare. 

Evaluarea cantitativă este un procedeu de calcul prin care se verifică dacă construcțiile 

existente, degradate sau nu, satisfac cerințele stărilor limită considerate la acțiunea seismică de 

calcul asociată. Metodologiile de evaluare utilizează metodele generale de calcul indicate în 

P100-1/2006. 

 Efectele acțiunii seismice, care urmează să fie combinate cu efectul altor încărcări 

permanente și variabile, conform prevederilor CR0/2005 pot fi evaluate printr-una din 

următoarele metode: 

- calculul la forță laterală static echivalentă (LF); 

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

- calculul static neliniar; 

- calculul dinamic neliniar. 

 În evaluarea de față a fost utilizată metoda de calcul la forță laterală static echivalentă 

(LF), în care caracterul dinamic al acţiunii seismice este reprezentat în mod simplificat prin 

distribuţii de forţe statice. Verificările elementelor structurale constau în verificarea condiției ca 

cerința seismică să fie mai mică, la limita egală, cu capacitatea elementului. Verificarea se face 

în termeni de rezistență sau deformații în funcție de natura cedării elementului. 

5.5.3. Calculul structural 

Calculul structural în domeniul elastic poate utiliza una dintre cele două metode prezentate 

în P 100-1/2006, în condițiile specificate de cod: 

- metoda forțelor seismice statice echivalente; 

- metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. Se consideră spectrele răspunsului elastic 

cu ordonatele nereduse prin factorul q. 

Distribuția pe verticală a forțelor seismice orizontale, în cazul utilizării metodei forțelor 

statice echivalente, se face conform P100-1/2006, 4.5.3.2.3. 
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În cazul structurilor din materiale cu rigiditate degradabilă prin fisurare (structuri de beton 

și zidărie) în calculul structural se aplică prevederile P100-1/2006 privitoare la determinarea 

valorilor de proiectare ale rigidităților, împreună cu precizările suplimentare date în Anexa E din 

P100-1/2006. 

- Relațiile de verificare 

Verificarea elementelor structurale se face la starea limită ultimă și, respectiv, starea limită 

de serviciu, similar condițiilor prevăzute de P100-1/2006 la proiectarea structurilor noi. 

În cazul SLU se efectuează verificări ale rezistenței și ale deplasărilor laterale, în timp ce 

în cazul SLS se efectuează numai verificări ale deplasărilor laterale. Valorile deplasărilor 

laterale în SLS sunt furnizate de calculul structural cu forțele seismice elastice (nereduse) 

asociate acestei stări limită. 

În cazul SLU cerințele de deplasare se determină înmulțind valorile deplasărilor obținute 

din calculul structural cu încărcările seismice elastice (nereduse) asociate acestei stări limită cu 

coeficientul de amplificare c (Anexa E din P100-1/2006). 

Efectuarea verificărilor de rezistență în cazul SLU depinde de modul de cedare ductil sau 

fragil al elementului structural sub acțiunea efortului (efectul acțiunii) considerat. Definirea 

caracterului cedării elementelor este definit în anexele P100-3/2008. 

5.5.4. Stabilirea clasei de risc seismic 

Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia 

într-una din următoarele patru clase de risc: 

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de 

proiectare corespunzător stării limită ultime. 

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare 

poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. 

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot 

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

degradările nestructurale pot fi importante. 

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar 

celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare. 

În raport cu indicatorul R1, sunt stabilite patru intervale ale scorului realizat de construcția 

analizată, asociate celor patru clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1,max = 100, 

corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de 

alcătuire. 
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În raport cu indicatorul R2, sunt stabilite de asemenea patru intervale ale scorului realizat 

de construcția analizată, asociate celor patru clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim 

R2,max = 100, corespunzător unei construcții cu integritatea neafectată de degradări. 

În raport cu indicatorul R3, încadrarea în clase de risc se realizează, cu caracter orientativ, 

în baza valorilor exprimate în procente, obținute prin calcul. 

Cele patru intervale distincte ale valorilor R1, R2, R3 sunt date în Tabelele 8.1; 8.2; 8.3 din 

P100-3/2008 și sunt reproduse sintetic în tabelul de mai jos. 

Valori indicatori 

Ri 

Clasa de risc seismic 

I II III IV 

Valori R1 <30 30-60 61-90 91-100 

Valori R2 <40 40-70 71-90 91-100 

Valori R3 <35 35-65 66-90 91-100 

NOTĂ: Valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie 

considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc 

seismic. Faptul că valoarea unui anumit indicator (admițând că este apreciat drept criteriul critic din toate cele trei, 

pentru construcția considerată) se înscrie într-un anumit interval de valori, asociat unei anumite clase de risc, nu 

conduce automat la încadrarea clădirii în clasa respectivă. 

6. SINTEZA EVALUĂRII. CONCLUZII

Structura de rezistență a corpului de construcție în care funcționează Primăria Comunei 

Vîrlezi, județul Galați, a fost supusă expertizării tehnice la cererea beneficiarului. 

Conform cu prevederilor P 100-1/ 2006, construcția face parte din clasa III de importantă. 

Construcția a fost analizată în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare, cercetându-

se comportarea în timp a elementelor structurale, alcătuirea de ansamblu și capacitatea de 

rezistență a structurii la solicitări gravitaționale și seismice. 

Procesul de evaluare calitativă și cantitativă efectuat (detaliat în breviarul de calcul) în 

conformitate cu prevederile codului P 100-3/ 2008 (Capitolul 6, Anexa D) și a codului P 100-1/ 

2006 a condus la următorii indicatori pentru construcția analizată, în situația existentă, pentru 

corpul de clădire principal: 

R1 – ( gradul de îndeplinire a condițiilor specifice): R1 = 75 

R2 – (gradul de afectare structurală): R2 = 80 

R3 – (gradul de asigurare structurală seismică): R3 = 75,08 

Stabilirea clasei de risc seismic 

Pe baza valorilor indicatorilor „R”, ca măsură a performanței seismice așteptate, în urma 

unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi, se apreciază că această 

construcție se încadrează în: 
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Clasa Rs III (R3, existent = 75,08>65%) corespunzătoare construcțiilor care sub efectul 

cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează 

semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

Încadrarea clădirii expertizate în clase de risc seismic servește la stabilirea: 

- gradului de extindere a măsurilor de intervenție necesare asupra construcției existente în 

vederea creșterii nivelului disponibil de siguranță structurală al clădirii la acțiunea seismică, în 

raport cu obiectivul beneficiarului; 

- gradului de urgentă a executării măsurilor de intervenție; 

Riscul seismic al imobilului este constituit de pericolul producerii unor avarieri importante 

în cazul unui cutremur major, având intensitatea mai mare sau egală cu a cutremurului de 

proiectare, fie prin degradări structurale, fie prin fisurarea, desfacerea sau chiar prăbușirea 

pereților de închidere și/ sau compartimentare, fie prin desfacerea tencuielilor sau a altor 

componente nestructurale (CNS). Pentru construcția expertizată tehnic, probabilitatea de 

prăbușire este puțin probabilă. 

Stabilirea vulnerabilității seismice 

Pentru stabilirea categoriei lucrărilor de intervenție necesare asupra construcției existente, 

nivelurile de vulnerabilitate seismică a construcției se clasifică funcție de indicatorii R3 sau 

Rconv conform tabelului F.5.1 din Normativul P100-3/2008: 

Indicatorul 

R3 sau Rconv 
<0,4 0,4…0,6 0,61…0,80 >0,8 

Vulnerabilitate foarte ridicată ridicată moderată redusă 

Se apreciază că această construcție, pentru care valoarea indicatorului R3=0,632 prezintă 

vulnerabilitate moderată la acțiuni seismice. 

Pe baza rezultatelor evaluării efectuate se apreciază că obiectivul supus expertizei, 

clădirea în care se dorește înființarea Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad, satisface cerințele asociate obiectivului de performanta siguranța vieții pentru 

cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 40 ani, având un nivel de siguranță suficient 

fată de acțiunea seismică. 

7. SOLUȚII DE INTERVENȚIE

Alegerea strategiei de intervenţie corecte este condiţionată de înţelegerea cât mai 

completă a deficienţelor individuale ale elementelor structurale şi nestructurale, a efectului 

combinat al acestora asupra mecanismului comportării seismice a clădirii, precum şi a 

deficienţelor de ansamblu privind rezistenţa, deformabilitatea, redundanţa şi regularitatea 

structurală. 



– EXPERTIZĂ TEHNICĂ –

Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 

17/35 

Măsurile de intervenţie trebuie să fie corelate cu gradul de afectare (degradare) a 

materialelor, ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat construcţia, al altor acţiuni de 

exploatare specifice, al unor tasări diferenţiale ale terenului sau al unor factori de mediu. 

Identificarea deficienţelor de rezistenţă şi deformabilitate, a deficienţelor de alcătuire 

individuală şi de ansamblu, a stării de degradare a fost realizată în cadrul evaluării seismice prin 

verificarea listelor de condiţii specifice construcţiei şi stabilirea valorilor indicatorilor R1, R2 și R3 

din P100 - 3/ 2008. 

Măsurile de intervenţie urmăresc să elimine sau să reducă semnificativ deficienţele de 

diferite naturi ale structurii şi ale componentelor nestructurale şi prin aceasta, să se obţină 

condiţia de siguranţă: 

În contextul în care, pentru clădirea analizată sunt avute în vedere lucrări de modernizare 

pentru pentru refuncționalizare și relocare pentru Secție de Oncologie a spitalului Clinic 

Județean de Urgență Arad, efectuarea unor lucrări de refacere a planșeului de peste etajul 1 și 

a șarpantei din lemn astfel încât aceasta să respecte normele în vigoare, fără modificarea 

alcătuirii structurale existente. 

CERINŢA SEISMICĂ < CAPACITATEA CONSTRUCŢIEI 

Alegerea strategiei de intervenție corecte este condiționată de înțelegerea cât mai 

completă a deficiențelor individuale ale elementelor structurale și nestructurale, a efectului 

combinat al acestora asupra mecanismului comportării seismice a clădirii, precum și a 

deficiențelor de ansamblu privind rezistența, deformabilitatea, redundanța și regularitatea 

structurală. 

Măsurile de intervenție trebuie să fie corelate cu gradul de afectare (degradare) a 

materialelor, ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat construcția, al altor acțiuni de 

exploatare specifice, al unor tasări diferențiale ale terenului sau al unor factori de mediu. 

Identificarea deficiențelor de rezistență și deformabilitate, a deficiențelor de alcătuire 

individuală și de ansamblu, a stării de degradare a fost realizată în cadrul evaluării seismice prin 

verificarea listelor de condiții specifice construcției și stabilirea valorilor indicatorilor R1, R2 și R3 

din P100 - 3/ 2008. 

Măsurile de intervenție urmăresc să elimine sau să reducă semnificativ deficiențele de 

diferite naturi ale structurii și ale componentelor nestructurale și prin aceasta, să se obțină 

condiția de siguranță: 

CERINŢA SEISMICĂ < CAPACITATEA CONSTRUCŢIEI 

Strategiile de intervenție se pot baza pe: reducerea cerințelor seismice; îmbunătățirea 

caracteristicilor mecanice cu care sunt înzestrate construcțiile; măsuri combinate și vor ține cont 

de: 



– EXPERTIZĂ TEHNICĂ –

Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 

18/35 

 criteriile de evaluare a performanțelor seismice ale construcțiilor existente; 

 natura și gravitatea degradărilor și avariilor produse de acțiunile care au solicitat construcțiile; 

 clasa de importantă a construcțiilor; 

 implicațiile unor avarii potențiale grave, în caz de cutremur; 

 implicațiile măsurilor de intervenție preconizate asupra confortului și funcționalității imobilului. 

La propunerea deciziei de intervenție se vor lua în considerare măsuri aplicabile cu 

extinderea configurației actuale și menținerea funcțiunii existente ale construcției. Următoarele 

scenarii de intervenție sunt propuse: 

. Scenariul 1 – Varianta minimală 

În vederea atingerii de către clădire a parametrilor necesari unei bune funcționări, se propun 

următoarele lucrări ce se înscriu în tema de proiectare, respectiv cea de modernizare a clădirii: 

 lucrări de înlocuire planșeului din lemn de peste parter cu un planșeu din grinzi metalice (profile 

economice de tip IPE); 

 lucrări de înlocuire a acoperișului existent; 

 refacerea tencuielilor pe zonele afectate. 

Intervențiile descrise mai sus nu sunt de natură a afecta integritatea elementelor structurale ale 

clădirii și aduc o sarcina nesemnificativă pentru calculul gravitațional și pentru masa inerțială a clădirii. În 

consecință, se apreciază că aceste intervenții nu vor afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale și 

orizontale. 

Prin lucrările propuse regimul de înălţime al clădirii nu se modifică. 

Scenariul 1 – Varianta maximală 

În vederea atingerii de către clădire a parametrilor necesari unei bune funcționări, se 

propun următoarele lucrări ce se înscriu în tema de proiectare, respectiv cea de modernizare a 

clădirii: 

 lucrări de înlocuire planșeului din beton armat peste etajul 1, rezemat pe rețea din grinzi 

din beton armat; 

 lucrări de înlocuire a acoperișului existent; 

 refacerea tencuielilor pe zonele afectate. 

Intervențiile descrise mai sus nu sunt de natură a afecta integritatea elementelor 

structurale ale clădirii și aduc o sarcina nesemnificativă pentru calculul gravitațional și pentru 

masa inerțială a clădirii. În consecință, se apreciază că aceste intervenții nu vor afecta siguranța 

clădirii la sarcini gravitaționale și orizontale. 

Prin lucrările propuse regimul de înălţime al clădirii nu se modifică. 
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Având în vedere starea tehnică a clădirii la momentul expertizării se consideră Scenariul 1 de 

intervenție ca fiind o soluție optimă în realizarea lucrărilor de modernizare – atât sub aspect tehnic 

cât și economic – de abordare a intervențiilor. 

Intervențiile recomandate au un caracter de lucrări de consolidare locală și se constituie din 

următoarele: 

1. refacerea planșeului de peste parter în sisten de planșeu pe structură metalică (grinzi metalice

din profile economice tip IPE). 

2. desfacerea șarpantei existente și realizarea unei șarpante pe scaune, din lemn ecarisat, ce va

respecta normele în vigoare; 

3. refacerea tencuielilor pe zonele degradate;

4. refacerea trotuarelor.

Toate lucrările de construcții recomandate pentru consolidarea structurii de rezistență, vor fi 

proiectate în conformitate cu reglementările tehnice aflate în vigoare la data realizării proiectului tehnic. 

Prin lucrările propuse regimul de înălțime al clădirii nu se modifică. 

Prin măsurile de inervenţie construcţia se va încadra în clasa de risc Rs III 

(R3,postintervenție=0,75), corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de 

proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța 

structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. 

Data: 

2017 

Expert tehnic atestat, 

dr. ing. Daniel C. DIACONU 

certificat atestare E336/ 08.06.1993 

valabil până la 08.06.2018 
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ANEXA 1 

Relevee fotografice 

Foto 1 – Fațadă principală (parțial) 

Foto 2 – Fațadă principală (parțial) 
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Foto 3 – Fațadă principală (parțial) 

 

Foto 4 – Fațadă lateral dreapta 
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Foto 5 – Fațadă posterioară (parțial) 

Foto 6 – Fațadă posterioară (parțial) 



– EXPERTIZĂ TEHNICĂ –

Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 

23/35 

Foto 7 – Fațadă lateral stânga 

Foto 8 – Aspecte interior demisol 
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Foto 9 – Aspecte interior demisol - pereți afectați de infiltrații de apă 

Foto 10 – Aspecte interior demisol - pereți afectați de infiltrații de apă 
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Foto 11 – Aspecte interior demisol - pereți afectați de infiltrații de apă 

Foto 12 – Aspecte interior demisol - perete din zidărie cărămidă plină (separare infrastructură 

de suprastructură cu hidroizolație rigidă) 
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Foto 13 – Aspecte interior parter 

Foto 14 – Aspecte interior etajul 1 
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Foto 15 – Aspecte interior etajul 1  

 

Foto 16 – Aspecte interior etajul 1  
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Foto 17 – Aspecte interior etajul 1 

Foto 18 – Aspecte interior etajul 1 
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Foto 19 – Aspecte interior etajul 1  - detaliu planseu peste parter 

Foto 20 – Planșeu peste etajul 1 
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Foto 21 – Planșeu peste etajul 1 - detaliu finisaj intrados 

Foto 22 – Planșeu peste etajul 1 - detaliu finisaj intrados 
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Foto 23 – Aspecte șarpantă 

Foto 24 – Elemente șarpantă - afectate de infiltrații de apă 
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Foto 25 – Elemente șarpantă - afectate de infiltrații de apă 

Foto 26 – Degradări la fațadă 
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Foto 27 – Degradări la fațadă 

Foto 28 – Zidărie afectată de ciclu îngheț-dezgheț 
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Foto 29 – Trotuare neetanșe 
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ANEXA 3 

Figura 1 – Plan demisol – Situație existentă 

Figura 1 – Plan parter – Situație existentă 

Figura 1 – Plan etajul 1 – Situație existentă 

Figura 4 – Secțiunea transversală A-A – Situație existentă 

Figura 5 – Plan fundații – Situație existentă 
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