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ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR LOCALE PRIVIND INVESTIGAREA POSTSEISMICĂ DE URGENŢĂ A CLĂDIRILOR
Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigării de urgenţă a construcţiilor, inclusiv a
dotărilor, la nivel teritorial, se va face de către Comitetele judeţene / Comitetul municipiului
Bucureşti şi comitetele locale ale sectoarelor acestuia, municipale, orăşeneşti şi comunale
pentru situaţii de urgenţă, prin:
- prefect, primari şi personalul propriu şi /sau din Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ;
- inspectorul şef al inspectoratului teritorial / judeţean / al municipiului Bucureşti în
construcţii şi personalul desemnat de aceştia.
Pentru a îndeplini activităţile de investigare post-seismică a construcţiilor, mai sus, autorităţile
locale sunt obligate:
să pregătească şi să implementeze la primării sisteme informatizate şi baze de date pentru
păstrarea datelor primare rezultate din investigarea anticipată, respectiv post-seism, a
clădirilor de către inspectori şi ingineri;
să asigure introducerea şi stocarea informatizată a datelor din formularele de investigare
prevăzute în anexele A.5, A.6, ca şi tabelelor centralizatoare privind categoriile de clădiri la
care s-au aplicat placarde în funcţie de concluzia evaluărilor;
să asigure sisteme şi reţele de calculatoare, cu perifericele necesare (scanere, plotere,
printere) ale instituţiei legal desemnată responsabilă cu investigaţiile, un program performant
de baze de date;
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să prevadă în buget fonduri pentru efectuarea de inventarieri, studii şi cercetări privind
numărul, localizarea şi tipul structurilor din zona în care vor efectua investigaţiile de teren
prevăzute în metodologie, în judeţ/localitate, privind vulnerabilitatea acestora.
să înregistreze în bazele de date datele furnizate de studiile anticipate şi de echipele de
specialişti care lucrează pe teren după seisme;
să păstreze în bazele de date ale instituţiei care coordonează activităţile respective
informaţiile culese în etapele de Inspecţie post-seism şi de Evaluare tehnică rapidă, pe toată
durata de readucere a zonelor afectate la normal şi după aceea.
Autorităţile locale iau măsuri şi introduc în bazele de date orice alte informaţii disponibile, cu
privire la construcţii, dotări şi terenuri, a căror avariere poate pune în pericol populaţia, precum
şi mediul natural şi construit, pentru care, potrivit regulamentelor în vigoare, deţinătorii, cu
orice titlu, au obligaţii speciale privind:
-

starea de supraveghere, întreţinere-reparaţii şi reabilitare, modul de exploatare;

dotarea construcţiilor cu aparatură de măsură şi control necesară pentru urmărirea
comportării în timp a acestora;
instalarea de sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în cazul iminenţei producerii unei
situaţii de urgenţă specifice.
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SCENARIU: Dupa un eveniment seismic semnificativ, avem situatia unui cartier cu 47 de
locuinte. Autoritatile locale vor primi apeluri de la proprietarii/administratorii de cladiri privind
avarierea a 25 dintre cladiri

CUM VEŢI PROCEDA???
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Resurse umane. Pregătirea inspectorilor şi cadrelor tehnice.
Autorităţile locale repartizează în teren inspectorii şi inginerii pe baza informaţiilor sumare
culese vizual în primele ore şi/sau în prima zi după seism de funcţionarii serviciilor primăriei,
poliţie etc.
Având în vedere că într-o localitate există numeroase clădiri, în mod practic, se începe cu acele
clădiri la care avariile sunt grave şi / sau evidente şi/sau despre care s-au primit solicitări.
Pentru a se evita evaluările dezordonate şi a nu se bloca specialiştii numai cu acest gen de
activităţi un interval de timp prea mare, autorităţile locale trebuie să prevadă o repartizare
anticipată, o cunoaştere a zonelor arondate şi o corelare a trimiterii de echipe în diferitele zone
din localitate cu personalul tehnic disponibil, numărul de clădiri şi avariile aşteptate.
Dintre specialiştii cu calificare şi experienţă deosebită se va organiza un colectiv la sediul
instituţiei locale coordonatoare care va răspunde de îndrumarea tehnică a echipelor de pe
teren, va verifica raportările zilnice, va asigura sinteza informaţiilor şi se va deplasa la cazurile
în care decizia este dificilă sau apar sesizări.
Autorităţile locale stabilesc resursele umane necesare ţinând cont că forţele tehnice pentru
realizarea activităţilor post-seism sunt numeroase şi implică un personal cu grade foarte
diferite de pregătire şi experienţă.
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Clădire de zidărie din cărămidă plină cu pereţi fisuraţi şi tencuială căzută. Faţadă estică
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Autorităţile centrale şi locale reglementează prin regulamente, planuri şi dispoziţii, potrivit
cadrului legislativ în materie, următoarele aspecte:
- estimarea numărului inspectorilor, inginerilor şi experţilor necesari pe baza evaluărilor privind
tipurile de clădiri, vulnerabilitatea şi numărul de clădiri posibil să fie investigate de o echipă
zilnic;
- pregătirea şi avizarea listelor cu clădiri adăpostind funcţiuni vitale şi/sau care prezintă pericol
public şi la care proprietarii au aplicat sistemul de pre-certificare a stării acestora, conf. Anexei
A.2;
- stabilirea statutului legal şi tehnic-administrativ al relaţiilor specialiştilor, inspectorilor,
voluntarilor cu administraţia publică locală şi al remunerării sau recunoaşterii ca atare a
activităţii profesionale a acestor specialişti în perioada de urgenţă, a relaţiilor cu celelalte
autorităti cu care vor colabora (poliţie, jandarmerie) pe durata şi în legătură cu îndeplinirea
atribuţiilor din metodologie.
- înregistrarea în evidenţa centralizată la nivelul unităţii teritoriale a acestor persoane;
- finanţarea din bugetul administraţiei publice locale a cursurilor pentru instruirea şi
reinstruirea periodică a unui număr de inspectori, tehnicieni etc. de la nivelul consiliilor locale
şi al altor unităţi din teritoriu şi a inginerilor calificaţi ;
- pregătirea inspectorilor de teren cu privire la relaţiile cu populaţia din clădirile şi zonele
afectate, aflată în stare de stress post-seismic şi relaţiile cu mass-media.
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Partea superioară a clădirii din zidărie de cărămidă cu goluri prăbuşită pe acoperişul clădirii vecine
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Resurse materiale. Dotarea – logistica pentru investigaţii şi evaluări. Stocuri de formulare şi
placarde.
Următoarele aspecte se reglementează prin regulamente, planuri, dispoziţii administrative şi
prin includerea în bugetele proprii ale autorităţilor centrale şi locale legal abilitate cu
investigarea post-seism (prefecturi şi primării), potrivit cadrului legislativ în materie privind:
achiziţionarea anticipată a numărului de exemplare din prezenta Metodologie, precum şi
achiziţionarea / tipărirea unui stoc de formulare (Anexele A.5-A.6) şi placarde (Anexele A.7.1. –
A.7.4.) necesare pentru primele zile de activitate, având în vedere necesitatea efectuării în
termene scurte a operaţiunilor de investigare;
asigurarea tipăririi placardelor la dimensiuni şi în culori adecvate ; asigurarea unui sistem
de fixare a placardelor;
achiziţionarea anticipată a unui număr adecvat de calculatoare, cu perifericele necesare
(scanere, plotere, printere), software şi consumabile, pentru a stoca datele;
reglementarea problemelor de legitimare şi protecţie personală şi a muncii (legitimaţii,
ecusoane);
- instruire privind modul de acces în clădirile avariate şi comportarea voluntarilor la replici
post-seismice pe durata investigaţiilor de teren, a problemei cazării inspectorilor oaspeţi şi a
altor cheltuieli conexe;
-

asigurarea echipamentului de protecţie pentru personalul trimis pe teren.
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Porţiune din peretele exterior al clădirii prăbuşită la aproximativ 2m de clădire
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Dotarea – logistica pentru punerea în siguranţă provizorie a clădirilor avariate
Persoanele desemnate din Prefectură şi Primărie, în colaborare cu specialişti din Inspectoratul
de Stat în Construcţii instruiesc anticipat inspectorii şi inginerii structurişti cu privire la
soluţiile-cadru recomandabile şi fezabile în cazul tipurilor de structuri din localitate.
Pregătirea stocurilor de materiale de intervenţie se bazează pe evaluările privind numărul de
clădiri vulnerabile, expertizate şi considerate în clase de risc deosebit, precum şi pe date din
studii şi scenarii de cutremur.

12

Spaţii tampon pentru adăpostirea persoanelor evacuate din clădirile care nu prezintă siguranţă
Autorităţile locale estimează şi asigură anticipat, prin planul de apărare, precum şi prin
bugetele proprii, un număr de locuinţe de necesitate.
Autorităţile locale informează inspectorii şi inginerii (care investighează clădirile) cu privire la
modul de comunicare şi conlucrare cu serviciile din primării asupra deciziilor referitor la
clădirile care nu mai pot fi utilizate, corelându-le cu capacităţile reale de asigurare a spaţiilor de
adăpostire.

Locuinte temporare dupa cutremurul dinItalia, L’Aquilla 2009
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METODOLOGIE
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METODOLOGIE PRIVIND INVESTIGAREA DE

Obiectul prezentei metodologii îl constituie precizarea modului de organizare şi desfăşurare al
activităţilor tehnice menite să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă a construcţiilor în cazul
producerii unui seism de mare intensitate. Prin seism de mare intensitate se înţelege acel
eveniment care produce în mediul construit prăbuşiri generale sau locale, avarii şi
degradări semnificative pe arii întinse.
Activităţile prezentei metodologii se referă, în principal, la următoarele aspecte:
a) evaluarea stării tehnice a construcţiilor în vederea luării de decizii privind condiţiile de
utilizare în continuare sau de dezafectare (evacuare, demolare) a acestora, cu aplicarea de
placarde colorate, specifice fiecărei categorii;
b) luarea de măsuri pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor afectate de seism.
S-a păstrat linia de bază a Manualului pentru investigarea de urgenţă post-seism şi stabilirea soluţiilor
cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate, aprobat
de MLPAT, indicativ ME-003-99, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 2/1999), dar cuprinsul a
structurat mai eficient .
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ELEMENTELE DE NOUTATE ÎN CONŢINUTUL METODOLOGIEI
Prevederile au fost actualizate, completate şi corelate cu date din aplicarea Normelor ATC 20 din
SUA, Ghidul din Noua Zeelandă, Italia, Ghidul japonez privind evaluarea rapidă după seisme, elaborat
şi aplicat de specialiştii JICA în Turcia în 1999, date din Taiwan etc.
Prin colaborarea cu Centrul Naţional de Reducerea Riscului Seismic şi experţii japonezi, s-au
introdus exemple şi imagini orientative de situaţii de la cutremure reale (stări de avariere
prezentate cantitativ şi calitativ, schiţe şi imagini).
Au fost introduse prevederi care fac legătura cu planurile de gestionare a situaţiilor de urgenţă
şi alte acte ale autorităţilor administraţiei locale, cu referire la:
- statutul legal şi tehnic-administrativ al relaţiilor specialiştilor, inspectorilor, voluntarilor cu
administraţia publică locală şi al remunerării activităţii profesionale în perioada de urgenţă, a
relaţiilor cu celelalte autorităti (poliţie, jandarmerie) ;
- problemele de protecţie personală şi a muncii (căşti de protecţie şi instruire privind modul de
acces în clădirile avariate şi comportarea la replici post-seismice pe durata investigaţiilor de
teren, a problemei echiparii, dotarii, cazării şi a altor cheltuieli conexe);
- instruirea unui număr de specialişti cu rol de formatori legal abilitaţi pentru cursurile de
instruire din teritoriu la diferite niveluri, în vederea aplicării unitare a metodologiei;
- instruirea şi reinstruirea periodică a unui număr de inspectori, tehnicieni etc. de la nivelul
consiliilor locale şi al altor unităti din teritoriu şi a unor ingineri calificaţi, informaţi cu
anticipaţie despre numărul, localizarea şi tipul structurilor din zona în care vor efectua
investigaţiile de teren prevăzute, ţinând seama de numărul structurilor existente în
localitate/judeţ şi vulnerabilitatea acestora;
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- mediatizarea şi explicarea acestor activităţi pentru a se asigura cooperarea populaţiei la
respectarea interdicţiilor de utilizare a unor construcţii periculoase ;
- asigurarea logistică pentru activităţile de intervenţie imediată de către autorităţi (Prefectură,
Primăria generală), prin corelarea măsurilor cu prevederile concrete din bugetul local şi
Planul de intervenţie la situaţii de urgenţă.
- s-a accentuat rolul şi modul de aplicare a inspecţiei şi evaluării anticipate a clădirilor
adăpostind funcţiuni vitale, şi s-au inclus pentru clasa A din Manual şi clădirile din clasa I şi
II de importanţă din Codul P100-1/2006, inclusiv cele care prezintă pericol public, cu
obligativitatea pre-certificării stării acestora.
- s-au detaliat explicatiile privind unele tipuri de structuri specifice
- au fost precizate mai atent rolul şi competenţele unităţilor de cercetare-proiectare publice
care au atribuţii şi specialişti competenţi, precum şi utilizarea adecvată a specialiştilor din
institutele de proiectare privatizate dar care au realizat proiecte tipizate sau repetitive de
largă aplicare.
Au fost reformulate unele prevederi care au implicaţii asupra altor activităţi ulterioare, cum ar fi:
- relaţia dintre inspecţia post-seism şi etapele ulterioare de efectuare a expertizării, proiectării
şi execuţiei consolidărilor la construcţiile existente, pe clase de risc, conform Ordonantei
Guvernului nr. 20/1994 republicată, cu extinderea aplicării sale pentru toate tipurile de
construcţii cu vulnerabilitate ridicată, constituind pericol public, în etapele de revenire la
normal.
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METODOLOGIE PRIVIND INVESTIGAREA DE URGENŢĂ A SIGURANŢEI POST-SEISM A
CLĂDIRILOR ŞI STABILIREA SOLUŢIILOR CADRU DE INTERVENŢIE
Indicativ ME-003-2007
1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Obiect şi domeniu de aplicare. Scopul metodologiei
1.2Reglementări tehnice complementare
2. ORGANIZAREA ŞI PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE POST-SEISMICĂ
2.1. Structuri responsabile, competenţe şi referinţe legislative specifice pentru
managementul măsurilor de reacţie post-seism, la nivel central şi local.
2.2. Resurse informaţionale. Colectarea şi stocarea informaţiilor referitoare la fondul
construit existent. Baze de date informatizate - crearea, întreţinerea şi gestionarea
informaţiilor. Organizarea păstrării documentelor primare ale investigaţiilor.
2.3. Resurse umane. Pregătirea inspectorilor şi cadrelor tehnice.
2.4. Resurse materiale.
2.4.1Dotarea – logistica pentru investigaţii şi evaluări. Stocuri de formulare şi placarde.
2.4.2Dotarea – logistica pentru punerea în siguranţă provizorie a clădirilor avariate. Stocuri
de materiale strict necesare în caz de seism pentru punerea în aplicare a măsurilor de
intervenţie urgentă.
2.4.3Spaţii tampon pentru adăpostirea persoanelor evacuate din cădirile care nu prezintă
siguranţă
19

3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE ÎN PERIOADA DE DUPĂ PRODUCEREA
CUTREMURULUI
3.1. Organizarea activităţilor post-seism. Personal abilitat
3.2 Schema logică a etapelor şi corelaţiilor activităţilor de urgenţă post-seism
4. INSPECŢIA POST-SEISM
4.1 Organizarea inspecţiei post-seism. Personal abilitat
4.2 Obiectul, scopul şi fazele inspecţiei post-seism
4.3 Modul de efectuare al inspecţiei post-seism
5. EVALUAREA RAPIDĂ POST-SEISM
5.1 Obiectul evaluării rapide
5.2 Criterii şi procede de evaluare tehnică rapidă post-seism.
5.3 Criterii pentru marcarea clădirilor
6. MĂSURI DE INTERVENŢIE URGENTĂ ASUPRA CONSTRUCŢIILOR
6.1 Date generale
6.2 Reguli pentru realizarea sprijinirilor provizorii
6.3. Reparaţii locale
COMENTARII
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AVARIATE

Anexe
Anexa A. 0. Legislaţie şi reglementări cu referire la managementul măsurilor de reacţie postseism, la nivel central şi local, cerinţe specifice privind calitatea în construcţii şi investigarea
imediată după cutremur a construcţiilor
Anexa A. 1 Inspecţia rapidă şi evaluarea tehnică rapidă a unor tipuri de structuri specifice
Anexa A. 2 Probleme speciale pentru clădiri adăpostind funcţiuni vitale şi/sau care prezintă
pericol public. Pre-certificarea stării clădirilor
Anexa A. 3 Soluţii cadru pentru sprijiniri provizorii, materiale, scule, echipamente.
Anexa A. 4 Soluţii cadru pentru reparaţii rapide locale la structuri din zidărie, beton, metal, lemn
etc.
Anexa A. 5 Formulare pentru inspecţia rapidă post-seism
Anexa A. 6 Formulare pentru evaluarea tehnică rapidă
Anexa A. 7 Placarde pentru marcarea clădirilor
Anexa A. 8 Lista dotării minime a inspectorilor şi inginerilor structurişti pentru investigarea pe
teren
BIBLIOGRAFIE
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1. PREVEDERI GENERALE
Obiect şi domeniu de aplicare. Scopul metodologiei
Metodologia de faţă îşi limiteaza domeniul de aplicabilitate la clădirile de locuinţe şi social culturale, care se clasifică în :
• Clasa A: Cladiri adapostind functiuni vitale (administratia centrală si locala, telecomunicaţii, poliţie, pompieri, spitale),
indiferent de numarul de niveluri si de sistemul constructiv;
• Clasa B: Cladiri curente cu mai mult de P+4 niveluri;
• Clasa C: Cladiri curente cu P ... P+4 niveluri.
Scopul prezentei metodologii este, in principal, de a defini si exemplifica procedee care sa se aplice in mod cat mai
uniform, asigurand constructiilor un grad apropiat de siguranta. Se are in vedere, de asemenea, ca printr-o
ierarhizare, bazata pe criterii simple, a problemelor tehnice ridicate de cele doua tipuri de activitati, sa se realizeze
utilizarea diferentiata, eficace, a specialistilor disponibili, cu diverse grade de pregatire.
2. ORGANIZAREA ŞI PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE ÎN ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CAPACITĂŢII DE
INVESTIGARE POST-SEISMICĂ
2.1. Structuri responsabile, competenţe şi referinţe legislative specifice pentru managementul măsurilor de reacţie
post-seism, la nivel central şi local.
În perioada de prevenire a unei situaţii de urgenţă specifice, se desfăşoară activităţi specifice potrivit legilor, regulamentelor,
planurilor şi reglementărilor tehnice în vigoare, la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale.
În Anexa A. 0. se redau principalele acte legislative si reglementari apilcabile.
o Resurse informaţionale. Colectarea şi stocarea informaţiilor referitoare la fondul construit existent. Baze de
date informatizate - crearea, întreţinerea şi gestionarea informaţiilor. Organizarea păstrării documentelor
primare ale investigaţiilor.
o Resurse umane. Pregătirea inspectorilor şi cadrelor tehnice.
o Resurse materiale. Dotarea – logistica pentru investigaţii şi evaluări. Stocuri de formulare şi placarde.
În Anexa A se redă Lista dotării minime a inspectorilor şi inginerilor structurişti pentru investigarea pe teren.
o Dotarea – logistica pentru punerea în siguranţă provizorie a clădirilor avariate. Stocuri de materiale strict
necesare în caz de seism pentru punerea în aplicare a măsurilor de intervenţie urgentă.
o Spaţii tampon pentru adăpostirea persoanelor evacuate din clădirile care nu prezintă siguranţă
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3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE ÎN PERIOADA DE DUPĂ PRODUCEREA CUTREMURULUI
3.1. Organizarea activitatilor post-seism. Personal abilitat
Personalul tehnic care efectueaza activitatile post-seism se grupeaza in urmatoarele categorii:
(1) Inspectori - ingineri constructori, arhitecti si tehnicieni cu experienta medie in domeniul proiectarii/evaluarii constructiilor. In
timpul activitatii vor purta ecuson de culoare alba pe care se mentioneaza: numele si prenumele, calitatea de “inspector”,
numarul de inregistrare in evidenta centralizata.
(2) Ingineri proiectanţi de structuri şi cercetători în ingineria de structuri şi/sau seismică, cu o experienta de cel putin 5
ani. In timpul activitatii vor purta ecuson de culoare albastru deschis.
(3) Experti tehnici atestati de catre forurile abilitate. Vor purta ecuson de culoare albastru inchis.
Pentru a se evita consecinţele grave care pot fi cauzate de întreruperea activităţii şi/sau a locuirii şi a se relua cât mai grabnic
activitatea/utilizarea în siguranţă, se recomandă pre-certificarea stării clădirilor pentru o evaluare tehnică rapidă, pe baza
unui contract cu o firmă şi un expert atestat, potrivit Anexei A.2., în următoarele cazuri :
- clădirile de importanţă vitală din clasa A şi/sau clădirile din clasele de importanţă şi expunere 1 şi 2 Cod P100-1/2006 ;
- clădirile care prezintă pericol public ;
- clădirile care au fost proiectate, expertizate sau consolidate de specialişti înscrişi în echipele de evaluatori ai autorităţii
locale respective ;
- cvartale cu un număr mare de clădiri realizate de institute de proiectare locale după proiecte repetitive / tipizate ;
- orice clădire sau grup de clădiri din marile ansambluri.
Autorităţile locale trebuie să prevadă o repartizare anticipată, o cunoaştere a zonelor arondate şi o corelare a trimiterii
de echipe în diferitele zone din localitate, pe anumite priorităţi.
3.2. Schema logică a etapelor şi corelaţiilor activităţilor de urgenţă post-seism
Evaluarea post-seism. Etapele de evaluare se definesc dupa cum urmeaza:
- Inspectia post-seism –
- Evaluarea tehnică rapidă
- Expertiza tehnică
Prezenta metodologie include criterii şi metode pentru inspecţia post-seism şi evaluarea tehnică rapidă. Expertiza tehnică
(pct.3 al clasificarii de mai sus) face obiectul prevederilor aplicabile din Normativ / Cod P100.
Interventia rapida post-seism
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Etapele şi corelaţiile activităţilor de urgenţă post-seism sunt prezentate sintetic în schema logică din fig. 3.2.1
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Fig. 3.2.1

ORGANIZAREA, LOGISTICA ŞI ETAPELE INVESTIGĂRII DE URGENŢĂ A SIGURANŢEI POST-SEISM A
CLĂDIRILOR ŞI STABILIREA SOLUŢIILOR CADRU DE INTERVENŢIE

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE POST-SEISM, CONFORM REGULAMENTELOR ŞI PLANURILOR DE APĂRARE SPECIFICE
Comitet Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, Comitet ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul MTCT, comitete judeţene / Mun. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă,
cu colaborarea Inspectoratului de Stat în Construcţii

PREGĂTIREA ŞI LOGISTICA ACŢIUNILOR DE EVALUARE POST-SEISM ŞI PUNERII ÎN SIGURANŢĂ PROVIZORIE A CLĂDIRILOR AVARIATE

pregătire baze de date pe clase de clădiri A (clădiri adapostind funcţiuni vitale), B (clădiri curente cu mai mult de P+4 niveluri), C (clădiri curente cu până la P…P+4 niveluri) ; evaluare
necesar personal abilitat, semnare convenţii cadru de colaborare cu aceştia, pregătire inspectori, ingineri constructori şi experţi tehnici ; stocuri formulare, echipamente, tehnica de calcul
şi materiale necesare la investigaţii pe teren

ETAPELE DE EVALUARE

INSPECŢIA RAPIDĂ POST-SEISM
(aplicarea de criterii şi procedee de inspectare)

EVALUAREA TEHNICĂ RAPIDĂ

Criterii de bază pentru inspecţia post-seism şi criterii de evaluare a clădirilor
avariate la cutremur (formulare - marcarea clădirilor)

PLACARDA
VERDE

Clădiri
inspectate,
inspectate
aparent sigureutilizare fără restricţii

PLACARDA
GALBENĂ

Clădiri cu
Marcarea
acces limitat
- restricţii de utilizare –

PLACARDA
ALBASTRĂ

Clădiri5,
cu zone
(Anexa

nesigure
restricţii acces /
utilizare, evacuări locale

(aplicarea de criterii şi procedee de evaluare)

PLACARDA
ROŞIE

Clădiri nesigure,
evacuare totală
Intrare interzisă
Necesită investigaţii
amănunţite

marcarea finală

STABILIREA SOLUŢIILOR CADRU ŞI METODELOR DE INTERVENŢIE RAPIDĂ
PENTRU PUNEREA ÎN SIGURANŢĂ PROVIZORIE A CLĂDIRILOR / CONSTRUCŢIILOR AVARIATE
( sprijiniri provizorii  reparaţii locale  demolări complete sau parţiale)

EXPERTIZA TEHNICĂ
(conf. NORMATIV / Cod de proiectare seismică P100)
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MĂSURILE DE INTERVENŢIE DEFINITIVĂ
(conf. NORMATIV / Cod de proiectare seismică P100)

4. INSPECŢIA POST-SEISM
4.1 Organizarea inspecţiei post-seism. Personal abilitat
Personalul tehnic de diferite categorii, aşa cum au fost definite la pct. 3.1 al prezentei metodologii, este abilitat cu efectuarea
inspecţiei post-seism la clădirile de diferite clase, definite la pct. 1.1 , dupa cum urmează:
• Inspectorii sunt abilitati să efectueze inspecţii post-seism ale construcţiilor din clasa C, definită la pct.1.1 al prezentei
metodologii
• Inginerii proiectanţi de structuri şi cercetătorii în ingineria de structuri şi/sau seismică, cu o experienţă de cel
putin 5 ani sunt abilitaţi să efectueze inspecţia post-seism şi evaluarea tehnică rapidă a construcţiilor din clasele B si C.
• Experţii tehnici atestaţi de Ministerul de resort sunt abilitaţi cu efectuarea inspecţiei post-seism, a evaluării tehnice
rapide şi a expertizei tehnice ale construcţiilor din clasele A, B si C.
Dintre experţii tehnici cu experienţă deosebită se va organiza un colectiv de coordonare tehnică pentru a a sigura sinteza
informaţiilor şi a interveni cu consultanţă la cazurile deosebite pe tipuri de structuri.
4.2 Obiectul, scopul şi fazele inspecţiei post-seism
Obiectul inspecţiei post-seism este evaluarea aproximativă a stării tehnice a clădirilor din zona afectată cu un minim de fortă
umană şi în condiţii de urgenţă.
Inspecţia post-seism are ca scop încadrarea clădirilor din zona afectată în categorii care exprimă gradul probabil de risc la
care sunt supuse acestea la replicile ce pot urma şocului principal, în funcţie de avariile observate.
După inspecţie fiecare clădire este marcată prin placarde (însemne) colorate specifice fiecărei categorii.
Inspecţia post-seism se efectuează în două etape, după cum urmează:
ETAPA 1: Faza de urgenţă
ETAPA 2 : Inspecţia clădire cu clădire

4.3 Modul de efectuare al inspecţiei post-seism
Marcarea clădirii in concordanţă cu rezultatele analizei. Se vor folosi placarde colorate după cum urmează (vezi ANEXA 7):
• placarda verde inscripţionată CLĂDIRE INSPECTATĂ – POATE FI UTILIZATĂ FĂRĂ RESTRICŢII
• placarda galbenă inscripţionată CLĂDIRE CU ACCES LIMITAT
• placarda albastră inscripţionată CLĂDIRE CU ZONE NESIGURE
• placarda roşie inscripţionată CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ
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ANEXA A.7.1.

CLĂDIRE INSPECTATĂ
POATE FI UTILIZATĂ FĂRĂ RESTRICŢII
Adresa clădirii: …………………………………………….
.......................................................................................
.......................................................................................
Această clădire a fost inspectată după cum se precizează mai
jos. Nu au fost observate degradări structurale aparente.

Data : ......................................

Ora : ......................................
Atenţie : Şocuri seismice ulterioare inspecţiei pot
spori degradările şi riscul de utilizare a clădirii.
Clădirea a fost inspectată în condiţii de urgenţă pentru
:
Inspectată numai la EXTERIOR
.......................................................
Inspectată numai la INTERIOR
.......................................................
Va rugăm sa raportaţi la Primărie orice fenomen care pare (Autoritatea locală, Primăria)
periculos pentru utilizare.
Inspecţia a fost efectuată de : (numele, prenumele,
Comentarii ale inspectorului:
instituţia, firma, nr. legitimaţie etc.)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.....................……….
.......................................................................................
…………………………………………..
………………………………………………………………




NU ÎNDEPĂRTAŢI, MODIFICAŢI SAU ACOPERIŢI ACEASTĂ PLACARDĂ
FĂRĂ APROBAREA AUTORITĂŢILOR LOCALE
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ANEXA A.7.2.

CLĂDIRE CU ACCES LIMITAT
Adresa clădirii:………………………………………………
....................................................................................….
.......................................................................................
ATENTIE: Clădirea a fost inspectată şi au fost identificate
următoarele degradări :
.......................................................................................................
.......................................................................………..
Intrarea, locuirea şi utilizarea legală a clădirii sunt permise
după cum urmează:

 Nu intraţi în următoarele zone:

.......................................................................................….



......................................................................................…..
Intrarea de scurtă durată este permisă pentru:
.....................................................................................……

Data : ......................................
Ora ......................................

Clădirea a fost inspectată în condiţii de urgenţă
pentru :
..........................................................
..........................................................
(Autoritatea locală, Primăria)
Inspecţia a fost efectuată de :
(numele,
prenumele, instituţia, firma, nr. legitimaţie etc.)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
………………………………………….
………………………………………….

 Alte restricţii: …………………………………………..

Adresa cladirii:
...............................................................................................

NU ÎNDEPĂRTAŢI, MODIFICAŢI SAU ACOPERIŢI ACEASTĂ PLACARDĂ
FĂRĂ APROBAREA AUTORITĂŢILOR LOCALE
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CLĂDIRE
CU ZONE NESIGURE
Adresa clădirii:
..……………………………………………..

ANEXA A.7.3
.

Data : ......................................

.........................................................................................................
...............................................................………..

Această clădire a fost inspectată, fiind identificate
următoarele degradări ale elementelor nestructurale :
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.........................................................................................................
.................................................................

Accesul şi circulaţia în vecinătatea zonelor degradate,
nesigure, sunt interzise.

Ora : ......................................
Clădirea a fost inspectată în condiţii de urgenţă
pentru :
...................................................................................
...............................
(Autoritatea locală, Primăria)
Inspecţia a fost efectuată de : (numele, prenumele,
instituţia, firma, nr. legitimaţie etc.)
.........................................................
………………………………………...
.........................................................
..........................................................
..........................................................
ANEXA A.7.4.

NU INDEPĂRTAŢI, MODIFICAŢI SAU ACOPERIŢI ACEASTĂ PLACARDĂ
FĂRĂ APROBAREA AUTORITĂŢILOR LOCALE
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ANEXA A.7.4

CLĂDIRE NESIGURĂ
INTRAREA INTERZISĂ

(ACEASTĂ PLACARDĂ NU REPREZINTĂ ORDIN DE DEMOLARE)
Adresa clădirii: ..……………………………………….….
................................................................................................................
.....................................................….....
Aceasta clădire a fost inspectată şi s-a constatat că structura de
rezistenţă a fost serios degradată, după cum urmează, fiind
periculos sa fie utilizată:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Această clădire a fost inspectată în condiţii de
urgenţă pentru :
........................................................
.......................................................
(Autoritatea locală, Primăria)

Accesul interzis, cu excepţia obţinerii unei autorizaţii in
scris de la Primărie. Intrarea in clădire poate provoca
rănirea sau moartea persoanelor care nu respectă
interdicţia.

Inspecţia a fost efectuată de :
(numele,
prenumele, instituţia, firma, nr. legitimaţie etc.)
........................................................
........................................................

Data : ......................................
Ora : ......................................

NU ÎNDEPĂRTAŢI, MODIFICAŢI SAU ACOPERIŢI ACEASTĂ PLACARDĂ
FĂRĂ APROBAREA AUTORITĂŢILOR
LOCALE
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5. EVALUAREA RAPIDĂ POST-SEISM
5.1 Obiectul evaluării rapide
Evaluarea rapidă post-seism va fi utilizată pentru aprecierea siguranţei clădirilor marcate în urma inspecţiei postseism cu placarda CLĂDIRE CU ACCES LIMITAT, precum şi în toate cazurile în care există dubii asupra concluziilor
inspecţiei post-seism
Principalul obiectiv al evaluării tehnice rapide este să stabileasca dacă există pericolul producerii prabuşirii structurii
precum şi a unor elemente nestructurale iar, pe aceasta bază, să se poata plasa clădirea în una din categoriile
precizate.
Rezultatele investigaţiilor se vor consemna în FORMULARUL PENTRU EVALUAREA TEHNICĂ RAPIDĂ prezentat
în Anexa A6.
6. MĂSURI DE INTERVENŢIE URGENTĂ ASUPRA CONSTRUCŢIILOR AVARIATE
6.1 Date generale
Măsurile de intervenţie de urgenţă post-seism au ca scop:
Prevenirea prăbuşirilor locale ale elementelor din zonele evaluate ca fiind nesigure
Asigurarea accesului şi/sau a unei exploatări limitate a construcţiilor avariate de cutremur.
Măsurile de intervenţie post-seism includ următoarele (lista nu este exhaustivă):
Sprijinirea provizorie a elementelor avariate
Reparaţii locale, de urgenţă
Demolarea parţială sau totală a clădirii.
6.2 Reguli pentru realizarea sprijinirilor provizorii
Regulile sunt explicate şi ilustrate cu figuri în anexa A3
6.3. Reparatii locale
Soluţii cadru şi exemple de reparaţii locale la structuri cu pereţi de zidărie, la structuri de beton armat, metalice, etc
sunt date în anexa A4.
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EXTRAS ME 003-2007
IMAGINI PRIVIND UNELE SITUAŢII CONSTATATE DUPĂ CUTREMURE DE MARE
INTENSITATE
Preluate selectiv din „Documentare privind investigarea de urgenţă a siguranţei post-seism a
clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie”, CNRRS, 2005, colaborare la elaborarea
acestei metodologii

Colapsul parţial şi înclinarea pronunţată a tronsonului de colţ al blocului
30 din Şoseaua Ştefan cel Mare 33, structură de tip „parter flexibil” sau „
slab”. Demolarea tronsonului afectat a fost obligatorie (Bucureşti, 1977)
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ
32

Colapsul total al tronsonului central al Centrului de Calcul Electronic al MTTc din
strada Gării de Nord, Bucureşti.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ

33

„Scufundarea” şi înclinarea unei întregi
clădiri.

Înclinarea clădirii datorită zdrobirii
stâlpilor de la primul nivel.

CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA
INTERZISĂ

CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA
INTERZISĂ

Prăbuşirea parţială a unei clădiri din centrul Bucureşti. Construcţia era
un potenţial pericol atât pentru utilizatorii ei, cât şi pentru trecători şi
pentru clădirile învecinate.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ
34

Colapsul construcţiei la primele două niveluri. Se impune demolarea ei.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ

Încercuirea zonei periculoase.

Prăbuşirea totală a unui tronson al blocului OD16 din Bulevardul Păcii
16. Este necesară încercuirea ariei afectate până la înlăturarea resturilor
construcţiei. (Bucureşti, 1977). CLĂDIRE CU ZONE NESIGURE
35

Clădire vizibil înclinată.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ

Bloc de apartamente înclinat
datorită tasărilor diferenţiate.

Clădire înclinată datorită lichefierii terenului de
sub fundaţii.

CLĂDIRE NESIGURĂ –
INTRAREA INTERZISĂ

CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ

36

Construcţia centrală grav avariată reprezintă un real pericol pentru cele două
clădiri adiacente. Se impune demolarea ei.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ

Prăbuşire de teren.
CLĂDIRE CU ZONE NESIGURE.

37

Tasarea construcţiei datorită cedării terenului.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ.

Tasarea construcţiei şi ridicarea trotuarului ca urmare a lichefierii terenului.
CLĂDIRE NESIGURĂ – INTRAREA INTERZISĂ
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IMAGINI PRELUATE DIN BAZA DE DATE INCERC

Prăbuşirea parţială a unei clădiri cu structura din zidărie şi beton armat în 1977.
CLĂDIRE CU ZONE NESIGURE.

Cedarea stâlpilor de la parter şi prăbuşirea faţadei unei structuri pre-1940 cu schelet
de beton armat în 1977.
CLĂDIRE NESIGURĂ-INTRAREA INTERZISĂ.
După seism, faţada şi zona vecină deteriorată au fost a fost înlăturate, efectuând-se
reparaţii locale. Consolidarea finală s-a efectuat în 2004-2005
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Clădire care, aparent, nu prezintă avarii majore vizibile la exterior la cutremurul din
1977. Examinarea detaliată în interior a arătat că betonul carbonatat era măcinat şi
zdrobit, armătura grav afectată, astfel încât clădirea a fost condamnată şi demolată.
CLĂDIRE NESIGURĂ-INTRAREA INTERZISĂ.

Clădiri construite înainte de 1940 distruse la cutremurul din 1977. Fiecare ansamblu
construit s-a separat prin avariere în câteva părţi. Părţile din prim-plan şi-au pierdut
caracteristicile de structură sau clădire propriu-zisă, fiind evident ruine şi ar putea fi
etichetate special de autorităţi ca nişte CLĂDIRI PRĂBUŞITE - RUINE, fără a se
efectua inspecţii post-seismice.
Părţile din fundal, din care s-au rupt secţiunile distruse, sunt parţial avariate dar ar
fi putut fi inspectate, urmând a fi aplicate placarde, de ex. de „Clădiri nesigure”. În
fapt, la data respectivă părţile de clădire neprăbuşite au fost demolate.
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