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Vulnerabilitatea școlilor:
Lecții din alte zone seismice
Cutremurul din 21 mai 2003, Boumerdes, Algeria,  M = 6,8
Prabusire scoli parter flexibil



Cutremurul din 1 mai 2003, Bingől, Turcia, magnitudine M = 6,4 
Richter. Celtiksuiu
Internatul prabusit



Cutremurul din 1 mai 2003, Bingől, Turcia, magnitudine M = 6,4 Richter
Celtiksuiu – scoala cu parterul prabusit



Vulnerabilitatea școlilor:
Lecții din alte zone seismice
Japonia 1968: cutremurul Tokachi-oki
Avarii cauzate de “stalpii scurti” la Univ. Hakodate



Cum apar stalpii scurti:
- geometrie – depinde de arhitectura –
- de multe ori la școli -
- amenajari - modificari – adaugiri de parapeti
- calcul pe situatia reala de solicitare M vs. T
- armare – depinde de inginerie
- realitatea solicitarii – complet diferita de calcul si armare



Rigiditatea include lungimea barei la puterea 3.
La acelasi EI, stalpul scurt, rigid, de lungime x va prelua o incarcare
laterala de 8 ori mai mare decat cel relativ flexibil, cu lungime 2x, ceea ce
va conduce la avarierea grava a celui supraincarcat



Dezastrul seismic de la San Giuliano di Puglia
- Molise (31 octombrie 2002) M 5,9.
Satul distrus, evacuat, ramas in ruine (2004)

� Scoala prabusita din San 
Giuliano – recent supraetajata !! 



Italia, cutremurul San Giuliano di Puglia (2002)

� Satul avea 1.050 locuitori

� Scoala s-a prabusit - fusese supraetajata
recent

� 57 de copii, 8 profesori si 2 ingrijitori prinsi
sub ruine

� 27 copii si invatatoarea au murit in scoala, 
…au murit si alte 3 persoane

� Premierul Berlusconi a venit personal

� S-a promis o refacere rapida

� San Giuliano – scoala din lemn
construita urgent pentru reluarea
cursurilor



Reconstructia: 240 milioane Euro !

In peste 10 ani

San Giuliano - Noua scoala cu 

izolatori antiseismici



Noua “Scoala a speranței” sau “Îngerii din San 
Giuliano”, inaugurată de Berlusconi 17.09.2008

� Fantana celor 27 de ingeraşi, din holul
interior
Autori: Sabino Ventura si Yumiko 

Tachimi.



San Giuliano – De la dezvoltare la faliment
Justitia nu aduce numai dreptate

� Procesul celor vinovati de prabusirea scolii si moartea elevilor a durat 10 ani

� Fostul primar condamnat la 2 ani si 11 luni

� Si el a avut un copil mort in scoala prabusita

� In 2010 au fost condamnati la cate 5 ani:

� Responsabilul tehnic

� Proiectantul

� Doi constructori

� Condamnati solidar la despagubiri dar nu au avere !

� Primaria ar trebui sa plateasca 35 mil. Euro

� Sunt 1050 locuitori

� Se poate “vinde” ceea ce are un sat ca sa se plateasca acei bani catre ei insisi ? 

� 26 iulie 2016 Premierul Renzi se intalneste cu familiile celor 27 de copii



San Giuliano 2015
Cum isi plateste o comuna propriul dezastru

� Primaria ar trebui sa plateasca 35 mil. Euro si nu are suma 
care ar trebui platita lunar parintilor copiilor morti

� Inainte de a se declara in insolventa, potrivit legii, Comuna 
San Giuliano trebuie sa isi puna in vanzare bunurile 
imobiliare:
� Satul cu casute din 2002 …cca. 20 mil. Euro

� Bazinul olimpic …5 milioane Euro

� Sala de sport …??? milioane Euro

� Centrul pentru batrani

� Muzeul cutremurului

� Deci pierde tot ce i s-a dat de stat la refacere !!



Cu ce poate ramane San Giuliano dupa ce vinde tot ? ?
Macar cu Parcul memoriei celor 27 elevi morti in 2002 - o esplanada 
in trepte, cu placi tombale pe locul fostei scoli, din care s-a pastrat 
fundatia zidurilor (2011)



Cutremurul Sichuan-Wenchuan, 12 mai 2008, China
Magnitudine 8.0 Ms sau 7.9 Mw

� zona muntoasă accidentată

� avarii: 417 districte din 16 provincii, peste 440.000 km2, 

� 45.61 milioane populație expusă

� victime:

� 69.225 morți

� 17.939 dispăruți

� 379.640 râniți 

� 2.585.829 râniți ușor

� 3.5 milioane de gospodarii rurale distruse sau avariate, 

� 1.66 milioane locuințe urbane rurale distruse sau avariate

� 4.5 milioane sinistrați

� prăbușiri clădiri, case, blocuri, clădiri publice, spitale, birouri, magazine. 

� initial s-au raportat 7.000 şcoli distruse 

� 5,335 elevi morți și 546 copii rămași cu dizabilități

� Cauze: zidăria nearmata si betonul armat neductil şi cu defecte

� Cauza frecventă: planșeele din fâșii cu goluri – nu au asigurat diafragma in plan orizontal



2008 – China.
Planseele din fasii 
prefabricate 
cu goluri
au cauzat prabusiri
si victime la scoli



Fasiile cu goluri nu erau practic legate intre ele si nici cu 
structura. Erau netede pe laturile adiacente !



Liceul din Yingxiu prabusit in 2008
China 2010 “Turismul dezastrelor” – sursa de venit
Memorial – Ruinele liceului din Yingxiu
Victime - 43 elevi și 8 profesori (20 elevi dispăruți...? sub ruine ?)



Cutremurul Amatrice, Italia din 24 august 2016, 3,36 AM

� Magnitudine Mw 6,2 

� Adancime 4 km

� Zona afectata: cateva mici orase si sate din 4 provincii

� 296 morti (11 din Romania),  388 raniti

� 2.500 evacuati



Amatrice (2016)– Scoala primara prabusita partial, desi se stia ca a fost

reabilitata seismic 

Scoli modulare montate in regim de 
urgenta



Respectul pentru

abordările ştiinţifice

poate asigura deciziile

corecte pentru reducerea

riscului seismic şi al 

potenţialelor de dezastre.

Vă mulţumesc !


