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7.1. Prevederi constructive privind suprastructura  

7.2. Prevederi constructive privind infrastructura  



7.3. Prevederi referitoare la pereții nestructurali din zidărie  

ANEXA I (normativă) Specificații tehnice privind materialele pentru lucrări de 

zidărie 

ANEXA II (informativă) Comentarii  

ANEXA III (informativă) Exemple de calcul 

EXEMPLUL 1 Calculul greutatii zidariei - Art. 3.1.2.4.(4). 

EXEMPLUL 2 Alegerea coeficientului partial γM pentru peretii structurali 

din zidarie pentru cladirea unei scoli generale 8 clase (> 250 de persoane) în 

Bucuresti. - Art. 2.4.2.3. (CR 6-2013) si Art. 8.6.1. (P 100-1/2013) 

EXEMPLUL 3 Determinarea aproximativa a valorii de proiectare a 

efortului unitar de compresiune (pentru predimensionare) - σ0d.- Art.4.1.1.2.2. 

EXEMPLUL 4 Calculul rezistentelor unitare caracteristice pentru 

mecanismul de cedare prin rupere pe sectiuni înclinate - Art.4.1.1.2.2. 

EXEMPLUL 5 Determinarea fortelor axiale de compresiune în peretii 

structurali - Art. 6.2.2.1. 

EXEMPLUL 6 Determinarea fortelor axiale de compresiune în peretii 

structurali. Efectul excentricitatii planseului - Art.6.2.2.1.(5). 

EXEMPLUL 7 Calculul caracteristicilor geometrice ale peretelui - 

Art.6.6.1.1.(1a). 

EXEMPLUL 8 Calculul rezistentei de proiectare la compresiune axiala 

NRd pentru un perete de zidarie nearmata - Art. 6.6.2.1. 

EXEMPLUL 9 Calculul rezistentei de proiectare la compresiune 

excentrica – momentul încovoietor capabil (MRd) asociat unei forte axiale date 

(NEd) - pentru un perete din zidarie cu inima armata (ZIA) cu sectiune 

dreptunghiulara - Art.6.6.3.4. 

EXEMPLUL 10 Calculul momentului încovoietor pentru un perete din 

zidarie nearmata - Art. 6.6.3.2.Calculul pentru ULS - Art.6.6.3.2.(2). 



EXEMPLUL 11 Calculul momentului încovoietor pentru un perete din 

zidarie nearmata - Art. 6.6.3.2.Calculul pentru rezistenta la SLS 

(Art.6.6.3.2(5)). 

EXEMPLUL 12 Calculul momentului capabil pentru un perete 

dreptunghiular - Art 6.6.3.2. 

EXEMPLUL 13 Rezistenta la compresiune si încovoiere a peretilor din 

zidarie confinata - Art.6.6.3.3. 

EXEMPLUL 14 Calculul rezistentei la lunecare în rost orizontal din 

încarcari neseismice– Art.6.6.4.1.1.1. 

EXEMPLUL 15 Calculul rezistentei la lunecare în rost orizontal 

asociata momentului capabil din încarcari seismice - Art.6.6.4.1.1.2. 

EXEMPLUL 16 Calculul rigiditatii unui perete cu goluri. Art.6.3.2.3. 

EXEMPLUL 17 Completarea caietului de sarcini pentru proiectarea 

lucrarilor din zidarie - Anexa I. 


