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COD DE PROIECTARE SEISMICĂ – PARTEA A III-A 

 

PREVEDERI PRIVIND EVALUAREA SEISMICĂ A 

CLĂDIRILOR EXISTENTE  

 INDICATIV P100-3/2008 

 

Comentarii şi recomandări. 

Exemple de proiectare a lucrărilor de intervenţie 

structurală la clădiri existente, vulnerabile seismic 

 

CUPRINS 

 

COMENTARII ŞI RECOMANDĂRI: 

Capitolele 1-8  

Anexa B  

Anexa D  

Anexa E  

 

EXEMPLE DE EXEMPLE DE PROIECTARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢIE STRUCTURALĂ, LA CLĂDIRI EXISTENTE, 

VULNERABILE SEISMIC  

 

CONSTRUCTII CU STRUCTURA DE BETON ARMAT 

Exemplul 1: Structură în cadre de beton armat  



Evaluarea vulnerabilităţii utilizând procedura bazată pe calculul 

neliniar static prevăzută în codul P100-3  

Proiectarea unei soluţii de consolidare prin cămăşuirea stâlpilor 

şi a grinzilor  

Proiectarea unei soluţii de consolidare prin dispunerea unor 

panouri de beton armat dispuse între stâlpi  

Proiectarea unei soluţii de consolidare prin dispunerea unor 

contravântuiri  

Exemplul 2: Structură cu pereţi de beton armat si parter flexibil  

Evaluare seismică a clădirii  

Proiectarea soluţiei de reabilitare seismică  

Exemplul 3: Structură cu pereţi de beton armat  

Evaluarea vulnerabilităţii utilizând procedura bazata pe calculul 

neliniar static şi dinamic prevăzută în codul P100-3  

Proiectarea unei soluţii de consolidare „tradiţionale” prin 

cămăşuirea pereţilor  

Proiectarea unei soluţii de consolidare prin utilizarea soluţiei 

izolării seismice  

 

CONSTRUCTII CU STRUCTURA DIN OŢEL 

Exemplul 1: Structură duală multietajată cu cadre contravântuite 

centric: Cedarea unei contravântuiri  

Exemplul 2: Structură duală multietajată cu cadre contravântuite 

centric: Articulaţii plastice în grinzi  

 

CLADIRI DIN ZIDARIE  

Exemplul 1: Clădire P+2E – Zidărie nearmată şi planşee din grinzi 

metalice şi bolţişoare de cărămidă  

Exemplul 2: Clădire P+2E – Zidărie nearmată şi planşee din beton 

armat – Metodologie de nivel 1  



Exemplul 3: Clădire P+2E – Zidărie nearmată şi planşee din beton 

armat – Metodologie de nivel 2  

Exemplul 4: Clădire P+2E – Zidărie nearmată şi planşee din beton 

armat – Metodologie de nivel 2 – neregularitate geometrică şi 

structurală  

Exemplul 5: Clădire P+2E – Zidărie confinată şi planşee din beton 

armat – Metodologie de nivel 2 – zona seismică de grad 7 MSK  

Exemplul 6: Clădire P+2E – Zidărie confinată şi planşee din beton 

armat – Metodologie de nivel 2 – zona seismică de grad 9 MSK  

 

COMPONENTE NESTRUCTURALE  

Exemplul 1: Evaluarea siguranţei pereţilor despărţitori proiectaţi 

conform Normativelor P13 - 63&70 şi P100 -78(81)  

Exemplul 2: Verificarea pereţilor despărţitori din zidărie de cărămidă  

Exemplul 3: Verificarea prinderilor cu buloane pentru un echipament  

Exemplul 4: Calculul unei conducte de apă fierbinte  

 


