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Rezumat, 

Teza de doctorat are ca obiect studiul soluțiilor de reabilitare 
pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton 
armat. 
Obiectivul principal al tezei îl reprezintă propunerea unor variante 
pentru reconfigurarea spațiului interior al apartamentelor în 
blocurile de locuit, în vederea îmbunătățirii confortului locuirii, 
realizarea unor soluții structurale de principiu, analizarea acestora 

şi validarea lor. În cadrul programului experimental s-a urmărit 
confirmarea fezabilității soluțiilor structurale propuse, scopul final 
fiind acela de a prezenta câteva metode de intervenție şi direcții 
de urmat în proiectare pentru acest tip de structuri.  
Teza este structurata pe 8 capitole care încadrează necesitatea 
realizării unor intervenții de reabilitare integrate în studiile şi 
realizările actuale din domeniu, prezintă soluții şi principii de 

recompartimentare interioară pentru clădiri, urmărește validarea 
acestora prin programul experimental şi cel de analiza numerică 

şi sugerează direcții viitoare de cercetare. 
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Notaţii 
 
Capitolul 2 
Ha  hectare 
s  tensiune 

Rc  rezistenta caracteristica a betonului 

Rs  coeficient de risc seismic global 
RQ   coeficient de risc seismic pentru fostra taietoare 

R  grad seismic nominal 
 
 
Capitolul 5 
m2  metru patrat 

mm2  milimetri patrati 
v   săgeata riglei la mijlocul deschiderii 
kNm  kilonewton metru 
Δri  deplasarile relative 
Θri  rotirile relative 
SLS  starea limita de serviciu  

ULS  starea limita ultima 
  deplasarea relativa admisa la starea limita de serviciu 

  
rotirea relativa admisa la starea limita de serviciu 

  
deplasarea relativa admisa la starea limita ultima 

  
rotirea relativa la starea limita ultima 

he  inaltimea etajului 
c  coeficient de comportare seismica 
q  factor de comportare seismica 
M  momentul încovoietor 

T  forță tăietoare 
N  forță axială 
S11  eforturilor unitare nomale pe directia axelor locala 1 
S22  eforturilor unitare normale pe directia axelor locale 2 
S12  eforturilor unitare tangential paralel cu axa locala 2 
RC*  rezistența de calcul la compresiune 
Rt  rezistență de calcul a betonului la întindere 

Rtk  rezistenta caracteristica a betonului la intindere 
M11  momente unitare  

M22   momente unitare 
M12  momente unitare 
F11  forte unitare 
F22  forte unitare 
F12  forte unitare 

V13  forte unitare taietoare 
V23  forte unitare taietioare 
Tmax  forta taietoare maxima 
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Abrevieri 

 
OB  otel beton 
PC  otel cu profil periodic laminat la cald 
STNB sarma trasa neteda pentru beton 
FRP  fibre reinforced polymer 
M.E.F.  metoda elementului finit 
MDOF  multidegree of freedom  

 
 

Acronime 
 
CMMC  departamentului de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor 
CEMSIG Centrul de Cercetare pentru Mecanica Materialelor și Siguranța 

Construcțiilor  

InSPIRe Strategii şi politici pentru reabilitarea structurală şi termică a 
clădirilor în vederea reducerii consumului primar de energie şi 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

COST European Cooperation in Science and Technology 
ESF-COST High Level Research Conferences 
IPCT  Institutul de Proiectare pentru Construcții Tipizate 

ETABS  Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems 
ECCS  European Convention for Constructional Steelwork 
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REZUMAT 
 

 
 

 Teza de doctorat are ca obiect studiul soluțiilor de reabilitare pentru clădiri 
de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat, în vederea creșterii gradului 
de confort privind locuirea în aceste ansambluri construite şi a eficientizării 

consumului de energie. Autorul şi-a propus ca, pornind de la stadiul de cunoaştere 

actual cu privire la tema tezei şi în urma stabilirii tipologiilor de clădiri colective cel 
mai des utilizate, să se analizeze problemele actuale legate de acestea, privind 
spațiul locuit, confortul termic, intervențiile în decursul anilor asupra lor, pentru a 
evalua capacitatea acestora de a fi integrate in programe ample de reabilitare. 
Obiectivul principal al tezei îl reprezintă propunerea unor variante pentru 
reconfigurarea spațiului interior al apartamentelor, în blocurile de locuit din panouri 
mari, în vederea îmbunătățirii confortului locuirii; realizarea unor soluții structurale 

de principiu şi analizarea acestora în vederea evaluării impactului intervențiilor 
preconizate asupra structurii de rezistenţă a clădirilor. În cadrul programului 
experimental s-a dorit confirmarea fezabilității soluțiilor structurale propuse. Scopul 
final este acela de a prezenta câteva metode de intervenții şi direcții de urmat în 
proiectare pentru acest tip de structuri. Teza este împărţită în 8 capitole şi prezintă 
studiile efectuate pentru acest tip de clădiri, soluțiile propuse şi încadrarea acestora 
in cadrul cercetării în ţară şi străinătate, rezultatele încercărilor experimentale şi a 

analizelor numerice, precum şi concluziile principalele ale cercetării şi contribuțiile 

autorului. 
 

Capitolul 1: Introducere 
În primul capitol se prezintă tema de cercetare abordată, ideile principale 

urmărite, scopul şi obiectivele tezei de doctorat, precum şi cadrul în care s-a realizat 
cercetarea, şi anume proiectul de cercetare european „Strategii şi politici pentru 
reabilitarea structurală şi termică a clădirilor în vederea reducerii consumului primar 
de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – InSPIRe‖, Finanțat de 
ERA-NET (EracoBuild)/UEFISCDI. 

 

Capitolul 2: Situația fondului construit pentru clădiri de 
locuit în medii urbane 

Capitolul prezintă o selecție de date informative privind istoricul acestor 

clădiri de locuit, evoluția demografică, indicatorii urbani, evoluția cadrului legislativ 
şi a normelor de proiectare până în prezent. Sunt evidențiate tipologiile de proiecte 

reprezentative la nivel național şi detaliat cele trei proiecte tip reprezentative 
utilizate în Timișoara, criteriile urbanistice folosite, etapele în care s-au construit cu 
precădere, modul de punere în operă, respectiv aspectele arhitecturale. Sunt 
prezentate sistemele constructive utilizate, tipurile de armare, tipurile de pereți, 
modul de alcătuire a închiderilor, nodurile şi stratificația anvelopei. De asemenea, 

sunt prezentate detaliat problemele actuale ale acestor ansambluri din punct de 
vedere urbanistic, arhitectural şi structural, accentuându-se necesitatea elaborării 
unor studii integrate de reabilitare a acestor ansambluri. 
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Capitolul 3: Soluții de reabilitare energetică pentru 

clădiri de locuit din panouri mari prefabricate 
 
În acest capitol sunt prezentate tipologiile de pereți exteriori utilizați în 

executarea clădirilor din panouri mari prefabricate, etapele de dezvoltare ale 

acestora din punct de vedere al stratificației şi a materialelor utilizate pentru izolare 
termică. Sunt prezentate normele privind reabilitarea energetică şi câteva idei 
privind reabilitarea termică la noi in tara. Pentru clădirile reprezentative fiecărei 
etape sunt realizate studii de evaluare a performantei energetice în diferite situații, 
incluziv pentru cazurile cele mai nefavorabile. Pentru cele trei tipologii de clădiri 

mari aflate în studiu sunt propuse cinci variante diferite de termo-sistem. Se 
realizează auditul energetic pentru toate variantele, evaluând capacitatea acestor 

soluții de reducere a consumului de energie. 
 

Capitolul 4: Reabilitarea clădirilor de locuit din panouri 
mari: sinteza soluțiilor de intervenție aplicate în tara şi 

străinătate 
 
Acest capitol prezintă o selecție sintetică de studii şi realizări în domeniu, 

aplicate în ţară şi în străinătate pentru a evidenția potențialul amplu de intervenție 

asupra acestor structuri. Selecțiile realizate pun în valoare câteva rezolvări ale 
problemelor actuale ridicate de aceste ansambluri: reabilitare termică, realizare de 
circulaţii verticale (lifturi), balcoane, reconfigurare spațială şi regenerarea urbană. 
Exemplele prezentate sunt structurate în două subcapitole. În primul sunt selectate 
intervenții realizate pe acest gen de clădiri şi ansambluri, iar în al doilea proiecte, 
studii şi cercetări din domeniu. Concluziile prezentate pun în evidenţă actualitatea 

temei şi o încadrează în cercetarea din domeniu. 

 

Capitolul 5: Propuneri pentru reconfigurarea spațiului 
interior al apartamentelor în blocurile de locuit din panouri 

mari prefabricate 
 
Studiul prezintă posibilitățile variate de reorganizare a spațiului interior, în 

ipoteza reabilitării integrate a blocurilor de locuit realizate din panouri mari de 
prefabricate. Sunt prezentate variante de reorganizare interioara a unui apartament, 

si eficientizarea circuitului acestuia prin înlocuirea diferitelor diafragme structurale 
cu cadre înlocuitoare din metal. Utilizând aceasta soluție structurală sunt evidențiate 
posibilitaţile de a crea apartamente noi, prin cuplarea apartamentelor aflate la 
acelaşi nivel. Sunt exemplificate şi posibilităţi de a organiza spaţii şi apartamente noi 
prin cuplarea a două apartamente existente aflate la nivele diferite, prin crearea de 
goluri în diafragmele orizontale. Se prezintă impactul la nivel urban creat de astfel 

de posibile reorganizări spaţiale interioare în cadrul blocurilor de locuit. 

Pentru acest gen de intervenții sunt prezentate detalii de alcătuire şi soluții 
structurale de principiu, capabile să pună în operă studiile arhitecturale eficiente. 
Calcul şi analiza numerică spațială a structurii inițiale şi a variantelor noi, propuse au 
fost efectuate cu programul de calcul ETABS, rezultatele numerice fiind prezentate şi 
comparate cu normele în vigoare. Sunt prezentate şi comentate răspunsul şi 
comportarea structurală a imobilului pentru diferitele cazuri de intervenții propuse şi 
potențialul de intervenție din punct de vedere al arealului şi zonificării seismice 
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teritoriale. În acest sens, concluziile acestui capitol evidențiază restrângerea 
posibilităților de intervenție pentru zonele din teritoriu cu grad seismic ridicat şi 

specifică necesitatea unor consolidări ulterioare a anumitor zone din structură, în 
cazul practicării lor. Se pune în valoare capacitatea mare de reorganizare spațială 
interioara a acestor clădiri de locuit aflate în zone cu grad seismic scăzut. Totodată 
este precizată necesitatea realizării unui program experimental pentru confirmarea 
fezabilității soluțiilor structurale propuse. 

 

Capitolul 6: Program experimental pentru evaluarea 

calitativă a rezistenţei şi rigidității soluțiilor de prindere la 
bază a cadrelor metalice înlocuitoare în structura existentă 

 
În urma analizării impactului major privind creșterea confortului şi a calităţii 

spaţiilor interioare în cazul intervențiilor propuse, a rezultatelor bune obținute din 
simulările numerice, s-a realizat programul experimental pentru a confirma soluțiile 
structurale şi a le putea evalua calitativ. S-au realizat patru specimene de noduri cu 
soluții de prindere a stâlpului cadrului metalic de tip portal, de elementele 

prefabricate adiacente, în vederea conlucrării şi asigurării continuității şi cu scopul 
verificării capacitații acestora de a prelua solicitările care revin în ansamblul 
structural nou creat. 

Se prezintă modul de concepere şi selectare din ansamblu a specimenelor, 
modul de simplificare al acestora, testele efectuate pe materialele utilizate la 
alcătuirea specimenelor, alcătuirea standului experimental, protocoalele de încărcare 
aplicate pe noduri şi instrumentarea utilizată pentru monitorizare. Sunt descriși 

parametrii urmăriți in cadrul încercărilor experimentale si comportarea acestora 
pentru fiecare specimen încercat. Postprocesarea datelor experimentare au condus 

la realizarea pentru specimene a curbei de capacitate, a curbei moment-rotire şi la 
calculul rigidităților. Interpretarea rezultatelor pune in evidenta momentele capabile 
mult mai mari obținute in cadrul încercărilor fata de momentele efective din analiza 
numerică realizată, corespunzătoare combinației din seism. Capitolul se încheie cu 

concluziile programului experimental care accentuează capacitatea structurii de a 
prelua reacțiunile şi a faptului ca soluțiile de prindere pot asigura continuitatea. 

 

Capitolul 7: Calibrarea unui model numeric avansat 
pentru analiza cu programul Atena a nodurilor de prindere şi 

continuitate a cadrelor de oțel inlocuitoare 
 
În acest capitol este prezentată calibrarea testelor experimentale obţinute în 

capitolul anterior, folosind programul de calcul Atena 3D. Sunt detaliate modelarea 

nodurilor, procedura utilizată, discretizarea elementelor, definirea contactelor şi a 
încărcării, urmărirea monitorizării şi extragerea rezultatelor. Analizele numerice 

rezultate pentru specimene sunt comparate apoi cu rezultatele experimentale, în 
vederea optimizării parametrilor din program şi a suprafețelor de contact. Sunt 
optimizate elementele predefinite pentru eficientizarea calibrării şi pentru a obține 
efecte similare (fisuri, cedări, lunecări) cu cele din standul experimental. În urma 

realizării calibrării nodurilor, şi obținerea efectelor similare utilizând proprietățile 
materialelor prelevate din specimene, s-a urmărit îmbunătăţirea nodurilor create, 
prin realizarea unor modele noi în care s-au modificat diferite elemente: 
proprietățile materialelor (beton-oţel), secțiunea șuruburilor de prindere, grosimea 
tălpii papucului, grosimea elementelor de stâlp, numărul conectorilor. Concluziile 
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scot în evidenţă posibilitatea de investigare cu o bună acurateţe a cadrelor 
înlocuitoare utilizând calibrările modelului numeric, respectiv capacitatea în viitor de 

a se realiza analize structurale globale care să integreze comportamentul real al 
elementelor de cadru nou formate, inclusiv a îmbinărilor de la baza elementelor 
verticale (capacitatea de rezistenţă şi rigiditate), folosind parametrii rezultați în 
urma calibrării. Se pot realiza analize structurale complexe care să permită stabilirea 
restricţiilor pentru întreruperea continuităţii diafragmelor şi/sau planşeelor, în relaţie 
cu zonele seismice în care ar fi amplasate clădirile. 

 

Capitolul 8: Concluziile studiului. Contribuții. Valorificări 
rezultate. Publicații, contracte. 

 

Sunt prezentate concluziile finale obţinute. În urma cercetărilor efectuate, 
rezultă că realizarea intervențiilor propuse este posibilă, dar trebuie atent urmărite 
limitele de aplicare în relaţie cu diferite tipologii de structuri, soluții constructive şi 
zonarea seismică a teritoriului. Se menționează ca normativul P100-1/2013, care 
ridica nivelul hazardului seismic, restrânge arealul sau amploarea intervenției, în 
zonele cu seism ridicat. Încercările experimentale conferă fezabilitatea soluțiilor 
model principiale. Pornind de la acestea se pot crea soluții specifice pentru fiecare 

tip de intervenție în parte. 
Sunt prezentate şi aspecte referitoare la reabilitări integrate pentru aceste 

ansambluri, soluții care să includă în acelaşi timp abordarea urbanistică, 
arhitecturală, soluții pentru reabilitare termo-energetica performantă şi soluții 
pentru realizarea unor spaţii interioare moderne, în vederea creșterii confortului şi a 
calităţii spaţiului locuit. 

În partea a doua a capitolului sunt prezentate principalele contribuţii 

personale ale autorului. Se pune în evidenţă modul de diseminare şi de valorificare a 
tezei prin proiecte de cercetare, publicaţii şi prezentări la conferinţe de specialitate. 

 

Anexe 
 

În anexe, sunt prezentate informații suplimentare cu privire la analizele 
structurale realizate. Sunt extrase date şi parametri relevanți pentru calculul 
structural realizat cu programul ETABS. Sunt extrase date şi informații suplimentare 
din programul Atena, cu care s-a realizat calibrarea modelului experimental. 
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SUMMARY 
 

 
 

 The PhD thesis has as its object the study of rehabilitation solutions for 
collective residential buildings made of prefabricated large concrete panels in order 
to increase the comfort level on these built assemblies and also to determine an 
efficient energy consumption. The author proposed that, starting from the current 

state of knowledge regarding these subjects and after establishing the most often 
used collective building typologies, to analyse the current problems related to them, 
concerning the living space, thermal comfort, interventions suffered over the years 
and to assess their ability to be integrated into complex programs of rehabilitation. 
The main objective of this thesis is the proposal of several alternatives for interior 
space reconfiguration of the residential blocks of flats made of prefabricated large 
concrete panels, in order to improve the comfort of living and to the develop 

principal structural solutions.These solutions are then analized in order to evaluate 
the impact of planned interventions on the structural frame buildings In the 
experimental program it was desired to confirm the feasibility of the proposed 
structural solutions. The thesis is divided into eight chapters and shows the studies 
conducted for this type of buildings, the proposed solutions and how to include them 
into research programs in Romania and abroad, the results of experimental tests 
and numerical analyses as well as the main conclusions of the research and the 

author contributions. 

 

Chapter 1: Introduction 
 
The first chapter presents the research topic addressed, the main ideas that 

were pursued, the purpose and objectives of the thesis, and the framework in which 
the research has been conducted, which is represented by a European research 
project " Integrated Strategies and Policy Instruments for Retrofitting buildings to 
reduce primary energy use and GHG emissions "- INSPIRE - Funded by the ERA-NET 
(EracoBuild) / UEFISCDI. 

 

Chapter 2: The analysis of the residential buildings built 
in urban environments 

 
The chapter presents a selection of informative data regarding the history of 

these residential buildings, the demographic evolutions, urban indicators, the 

evolution of the legal framework and design standards so far The representative 
types of projects on a national level are highlighted and the three representative 
projects used in Timisoara, the urban criteria, the stages in which they were built, 

the construction tehnology, and also architectural aspects are presented in detail. In 
addition the analysis presents the constructive systems used, the reinforcement 
types, the walls types, the manner in which enclosures are done, nodes and 
stratification of the envelope. Along with these urban aspects, arhitectural and 
structural problems are debated and analized thus emphasisig the necesity of 
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elaborating studies and applying solutions that lead to an integrated reabilitation of 
these collective urban buildings. 

 

Chapter 3: Solutions for energy rehabilitation of 
buildings made of prefabricated large concrete panels 

 
This chapter describes the types of exterior walls used in the execution of 

prefabricated large concrete panels, the stages for their development in terms of 
stratifications and materials used for thermal insulation. The rules for energy 
rehabilitation are presented along with some ideas regarding the thermal 

rehabilitation in our country. For the representative buildings of each stage there 
are conducted studies to evaluate the energy performance in different situations, 
including the worst cases. For the three types of buildings under study five different 
thermo system variants are proposed. Energy audits are performed for all variants 
assessing the ability of these solutions to reduce energy consumption. 

 

Chapter 4: The rehabilitation of residential buildings 

made from prefabricated large concrete panels: synthesis, 
intervention, of solutions applied here and abroad 

 
This chapter presents a synthetic selection of studies and achievements in 

this area applied in our country and abroad, in order to highlight the extensive 
potential of intervention on these structures. The selections made put in value 
solutions regarding current issues raised by these ensembles: thermal rehabilitation, 

achieving vertical circulation (elevators), balconies, spatial reconfiguring and urban 

regeneration. The examples presented are divided into two sections. In the first 
section are presented interventions made on this kind of buildings and ensembles, 
and in the second one projects, studies, and researches in the field. Conclusions 
highlight the topicality of the theme and how the research fits in the field. 

 

Chapter 5: Proposals regarding the reconfiguration of 
the interior space of apartments in residential blocks made 
from prefabricated large concrete panels 

 
The study shows the various possibilities of interior space reorganization, 

assuming integrated rehabilitation of blocks of flats made of large precast panels. 
Options are presented inside of an apartment and the efficiency of its circuit 
obtained by replacing various structural diaphragms and replacing them with metal 

frames. Using this structural solution we highlight possibilities of creating new 
residential apartments by coupling apartments at the same level.We also present 

the posibilties of spatial reorganization within the building and creating new 
apartments by coupling two existing apartments at different levels.This is made by 
creating gaps in horizontal diaphragms. We show the impact that such possible 
reorganizations of the interior space can have at urban level. 

For this kind of interventions principial structural solutions and tehnological 

execution details in order to implement the architectural studies efficientlyare 
presented. Calculus and spatial numerical analysis of the initial spatial structure and 
of the new versions proposed were performed with the computer program ETABS, 
numerical results are presented and compared with the norms in force. The 
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response and structural behaviour of the building for the various cases of the 
proposed interventions and the potential for intervention in terms of area and 

regional seismic zoning are presented and commented. In this respect the findings 
of this chapter highlight the possibilities of intervention restricted by land areas with 
high seismic level and specificy the need for further consolidation of certain areas of 
the structure in case of applying interventions. We emphasise the high capacity for 
the inner spatial reorganization of these residential buildings located in areas with 
low seismic level. Furthermore the need to have an experimental program to 
confirm the feasibility of the proposed structural solutions is presented. 

 

Chapter 6: Experimental program for qualitative 
evaluation of strength and rigidity of the grip solutions at the 

base of the replacing metal frames on the existing structure 
 
After analysing the major impact on increasing the comfort and quality of 

the interior spaces in the case of the proposed interventions, the good results 
obtained from numerical simulations, the experimental program was conducted in 
order to confirm the structural solutions and assess their quality. Four node 
specimens were made with gripping solutions of the column of the portal type metal 
frame, to the adjacent precast elements, needed to ensure continuity and working 
together in order to verify their ability to withstand loads from the newly created 
structure. 

The design mode and the selection process(criteria) from the overall of the 
specimens, how to simplify them, the tests made on the materials used in the 
composition of the specimens, the setup of the experimental stand, loading 
protocols applied to nodes and monitoring instrumentation used. Monitored 

parameters are described in the experimental tests and their behaviour for each 
specimen tested. Post processing experimental data have led to the specimens‘ 
capacity curve, curve and spin moment calculation rigidities. The interpretation of 

the results highlights the capable moments that are higher in the situation obtained 
from the tests than effective moments obtained from the numerical analysis 
performed,for the corresponding case in which we take into consideration the 
seismic load. The chapter ends with conclusions from the experimental program that 
emphasizes the ability of the structure to take the reactions and the fact that grip 
solutions can ensure continuity. 

 

Chapter 7: Calibrating an advanced numeric model in 
order to analize the griping of nodes and continuity of the 
replacing steel frames using Atena program 

 
This chapter presents the calibration of the experimental tests performed 

using design software Athena 3D. This chapter details: the modelling of the nodes, 

the procedure used, the mesh elements, defining contacts and loads, the tracking of 
monitoring and extracting the results. Numerical analysis resulted for the specimens 
are then compared with experimental results in order to optimize the parameters of 
the program and contact surfaces. Predefined elements are optimized for efficient 
calibration and to obtain similar effects (cracks, failure, and slip) with those in the 
experimental stand. As a result of the calibration of nodes, and obtaining similar 
effects using martial properties of specimens collected was followed the 
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improvement of nodes created by the development of new models in which have 
been altered various elements: the properties of materials (concrete, steel), section 

screws, shoe sole thickness, thickness of pole elements, the number of connectors. 
The conclusions highlight the possibility of accurate and advanced investigation 
substitute frameworks using the numerical model calibration and the ability to 
achieve future global structural analysis integrating the actual behavior of the newly 
formed frame elements, including joints at the base of the uprights (capacity 
strength and stiffness) using the parameters resulting from the calibration. There 
can be perform complex structural analysis establishing that restrictions for 

interrupting the continuity of diaphragms and / or floors, in relation to the seismic 
zones where the buildings should be located. 

 

Chapter 8: Conclusions of the PhD study. Contributions 
of the author. Published results, contracts. 

 
The chapter presents the final conclusions derived from the research 

conducted, namely that achievement that, the proposed interventions are possible, 

but carefully analysed with their limitation of applicability, in relation to different 
types of structures, building solutions and seismic zoning of the territory.  

It is mentioned that P100 1/2013 which raises the level of seismic hazard, 
narrows the area or the intervention in high seismic areas. Experimental tests give 
feasibility solutions of the principial model. 

There is presented the necessity to realize integrated rehabilitation in the 
future for these assemblies, solutions that includes urban approach, architectural 

approach, state of the art solutions for thermo energetic rehabilitation, and solutions 
for modern interior spaces in order to increase comfort and the quality of living 

space. In the second part of the chapter are presented the main personal 
contributions of the author. The dissemination and of the thesis, through research 
projects, publications and presentations at professional conferences are highlighted. 

 

Annexes 
 
In the Annexes is given information about the structural analysis performed. 

Extracted data and relevant parameters for structural calculus achieved with ETABS 

program. 
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1. INTRODUCERE 
 

1.1. Definirea obiectivelor tezei 
 

În cadrul tezei de doctorat s-a urmărit realizarea unor studii şi analize 
arhitecturale pornind de la fondul construit existent, urmărind elemente 
semnificative ale locuirii, dezvoltarea şi evoluția acestor clădiri în timp, evidențierea 

plastico-compozițională a spațiului urban, identificarea materialelor des întâlnite la 

proiectele realizate, etc. 
Studiul s-a concentrat asupra tipologiilor de clădiri colective cel mai des 

utilizate analizându-se evoluția diferitelor probleme ale acestora privind spațiul 
locuit, confortul termic, intervențiile structurale efectuate în decursul anilor asupra 
lor şi capacitatea acestora de a fi integrate în programe ample de reabilitare urbana. 

S-au propus şi evaluat variante arhitecturale de recompartimentare a 
spațiului locuit, evidențiind posibilitățile de reconfigurare liberă a spațiului interior şi 
capacitatea de cuplare a apartamentelor în diferite moduri, atât pe orizontală cât şi 
pe verticală. Aceste studii au pus în evidenţă soluții fiabile de reducere a densificarii 
cartierelor aglomerate şi valorifică capacitatea de creştere a confortului privind 
suprafața de locuit în apartamentele din aceste clădiri colective. 

Analiza structurală a clădirilor colective reprezentative, a oferit un set de 

date tehnice privind comportarea structurală a acestora şi capacitatea lor de a 
suferii intervenții structurale. Aceste date au fost utilizate în elaborarea unui set de 
soluții structurale tipizabile privind consolidarea zonelor supuse modificărilor în 
variantele de arhitectură şi realizarea unor modele numerice de calcul.  

În urma rezultatelor obținute din analiza structurală globală s-au selectat 

detalii caracteristice ale soluțiilor propuse pentru care s-au construit modele 
experimentale, pentru nodurile structurilor din panouri prefabricate, în vederea 

evaluării comportării acestora. Încercările experimentale au furnizat informații 
calitative asupra comportării detaliilor structurale ale sistemului propus şi au permis 
extragerea datelor necesare pentru modelele numerice, pe care s-au dezvoltat studii 
parametrice care au avut menirea să caracterizeze şi valideze soluțiile propuse, 
demonstrând fezabilitatea acestora în aplicații efective. 

Esențializând, obiectivul general al tezei constă în identificarea, cercetarea, 

elaborarea și evaluarea unui program complex privind soluțiile de reabilitare, a 
clădirilor de locuit realizate din panouri mari prefabricate din beton armat. 

 
Obiectivele specifice asociate sunt: 

 creșterea gradului de confort privind locuirea în aceste ansambluri 
construite; 

 eficientizarea consumului de energie; atingerea unor standarde optime de 

consum pe scară largă; 
 propunerea unor soluții pentru reconfigurarea spațiului interior al 

apartamentelor în blocurile de locuit din panouri mari prefabricate, în 
vederea îmbunătățirii confortului locuirii; 

 propunerea și evaluarea unor sisteme de reabilitare; expunerea și explicarea 
unor direcții de urmat în cazul acestor tipuri de intervenții; 
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 propunerea unui model de analiză în vederea evaluării impactului 
intervențiilor preconizate asupra structurii de rezistenţă a clădirilor; 

 realizarea unui program experimental pentru confirmarea fezabilității 
soluțiilor structurale propuse; 

 calibrarea experimentală a unui model numeric avansat pentru analiză în 
vederea optimizării şi aplicării soluțiilor propuse care să susţină şi să 
demonstreze fezabilitatea şi potențialul aplicativ al soluțiilor propuse. 

 
 

1.2. Cadrul contractual în care s-a abordat tema 
 

Cercetările teoretice, numerice şi experimentale din cadrul tezei de doctorat, 

s-au realizat în cea mai mare parte în cadrul proiectului de cercetare „Strategii şi 
politici pentru reabilitarea structurală şi termică a clădirilor în vederea reducerii 

consumului primar de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 
InSPIRe [1] – Finanțat de ERA-NET (EracoBuild) /UEFISCDI, proiect integrat ca 
sursa de finanțare, în PNCDI II ERA NET, respectiv grantul nr. 3-002/2011-2012. 

 
Partenerii în proiect au fost: 

 TEP Energy GmbH, Zurich, Switzerland  

 Econcept AG, Zurich, Switzerland  
 IIIEE, Lund University, Sweden  
 Aalborg University, Denmark  
 VTT Technical Research Centre, Finland 
 Politehnica University of Timișoara, Romania. 

 
Proiectul a fost structurat pe mai multe pachete de lucru după cum 

urmează: 
 WP1: Tehnologii optime pentru reabilitarea energetică a 

construcţiilor existente utilizând tehnologiile existente în prezent, în 
atingerea standardelor energetice; 

 WP2: Studii de caz privind reabilitarea structurală şi energetică în 
contextul dezvoltării durabile în Europa de Est şi Europa de Nord; 

 WP3: Tehnologii optime pentru reabilitarea energetică a 

construcţiilor existente utilizând tehnologiile viitoare, în atingerea 
standardelor energetice; 

 WP4: Politici şi instrumente de dezvoltare şi răspândire a măsurilor 
de reabilitare energetică a clădirilor existente [2]. 

 
Pachetul WP2 a fost executat în totalitate de partenerii VTT şi UPT [2]. 

Scopul pachetului de lucru WP2 este de a adapta experienţa în domeniul 
reabilitării clădirilor de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat din 
Finlanda, în ţările est-europene (EE), cu aplicare directă în România, în special pe 
aspecte tehnologice (de exemplu: arhitectură, fizica construcţiilor, siguranţă, 
energie, etc.), economice, instituţionale şi politice. Soluţiile tehnice optime 
(evidenţiate în pachetul WP1) au fost analizate în raport cu experienţa anterioară 

din Finlanda şi realităţile pieţei din Europa de Est. 

 
Pachetul de lucru a fost structurat pe 4 etape, planul de lucru şi activitățile 

programate fiind urmatoarele: 
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 Etapa I-1. Identificarea tipurilor de clădiri existente (Responsabil 
UPT); 

 Etapa I-2. Proiectarea în România (Responsabil UPT); 
 Etapa I-3. Experienţa tehnicilor de reabilitare în Finlanda 

(Responsabil VTT); 
 Etapa II-1. Prezentarea tehnologiilor de reabilitare (Responsabil 

UPT); 
 Etapa II-2. Piaţa reabilitării din România şi din ţările est-europene 

(Responsabil UPT); 

 Etapa II-3. Pregătirea programului experimental; 
 Etapa III-1. Modele de afaceri (Responsabil VTT); 
 Etapa III-2. Program experimental (UPT); 

 Etapa IV-1. Punerea în aplicare a tehnologiilor selectate 
(Responsabil VTT); 

 Etapa IV-2. Analiza detaliată (Responsabil UPT).[2] 
 

Graficul de mai jos prezintă structura WP2 şi relaţia sa cu celelalte pachete 
din cadrul proiectului InSPIRe: 
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Fig. 1-1. Graficul de lucru al WP2 –InSPIRe [2] 
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După cum se poate observa din graficul de mai jos, pachetul WP2 contribuie 
în toate cele trei etape majore de planificare a unei operaţii de reabilitare: 

 definirea obiectivelor şi a limitărilor; 
 evaluarea fezabilităţii; 
 faza de elaborare a proiectului [2]. 
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Fig. 1-2. Contribuția şi integrarea pachetului WP2 în cadrul proiectului InSPIRe [3] 

 
De asemenea, a existat susținerea din partea ESF-COST prin acțiunea 

TU0904, pentru participarea autorului la ―Confererence and Trainning School‖ Malta, 

în 11-14 aprilie 2012. 
Pe întreg parcursul stagiului doctoral şi a realizării tezei, activitatea a fost 

susținută de către „grantul POSDRU 107/1.5/S/77265, within POSDRU Romania 
2007-2013 co-financed by the European Social Fund – Investing in People‖: Proiect 
strategic ID 77265 Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și 
postdoctorale în sprijinul cercetării‖ Contract POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77265. 
Titlul proiectului „Spre cariere de cercetare prin studii doctorale‖. 
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2. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT PENTRU 
CLĂDIRI DE LOCUIT ÎN MEDII URBANE 

 
 

2.1. Date informative  
 
Studiul istoric realizat în cadrul acestui capitol are ca scop: (i) colectarea 

datelor privind evoluţia clădirilor de locuit realizate din panouri mari de prefabricate; 

(ii) depistarea etapelor majore în evoluţia acestor clădiri; (iii) definirea unor criterii 

în selectarea proiectelor tip; (iiii) definirea unui criteriu de analiză al proiectelor tip 
executate; (iiiii) realizarea unei metode de clasificare a importanţei necesităţii de 
intervenţie; (iiiiii) propunerea unor sisteme de reabilitare viabile. 

S-a urmarit: (i) o analiză cantitativă asupra proiectelor (numar de proiecte 
executate de un anumit tip); (ii) o analiză calitativă asupra proiectelor (calitatea 
finisajelor existente pe tipuri de proiecte, a izolaţiilor termice, a izolaţiilor hidrofuge, 
a izolaţiilor la zgomot); (iii) o analiză contextuală pe diferite tipologii de cartiere 

(tipologie de ţesut: istoric, perimetral istoric, zone urbane noi). 
Pentru realizarea acestui studiu privind istoricul clădirilor de locuit realizate 

din panouri mari prefabricate din beton armat s-a realizat un model pentru a avea o 
abordare sistemica a procesului investigat (fig. 2-1.). 

 

 
Fig.2-1. Model de analiza a fondului construit 

 
Factorii de influență regăsiți sunt de natură cantitativă, calitativă, dar și 

contextuală cu implicații sociale directe, și anume factori de influență urbanistici, 
arhitecturali sau factori ce caracterizează consumul energetic actual. Factorii 
urbanistici prezintă diferențe majore între tipologiile de clădiri ca densitate (numar 
de unități/ha); ca dotări funcționale aferente exterioare (școli, centre comerciale, 
spații verzi, etc.); ca regim de înălțime; ca și accesibilitate (drumuri, parcaje), iar 
din punct de vedere arhitectural ca suprafața (metri patrați construiți, suprafata de 

locuit, suprafața utilă), volum construit; plastică a fațadelor; configurare a partiului 
și definire accesului. 

In urma analizelor a rezultat: (i) capacitatea punerii în operă a diferitelor 
sisteme de reabilitare a clădirilor de locuit din panouri mari prefabricate din beton 
armat; (ii) evaluare privind accesabilitatea, dotări aferente zonelor/cartierelor; (iii) 
evaluare parametrică a investiţiei care să confirme/infirme soluţia de reabilitare. 
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Elaborarea și cercetarea unui program complex privind reabilitarea acestor 
imobile trebuie să fie constant analizată, pornind de la tipologiile reprezentative de 

clădiri existente și contextul în care acestea au apărut, evoluția lor în timp și modul 
în care au configurat țesutul urban.  

Analiza între diferențele și asemănările acestor programe majore, în Vestul 
și în Estul Europei, ținând seama în principal de regimul în care s-au dezvoltat 
(socialist/capitalist), modul cum au apărut ele și modul cum au evoluat acestea în 
timp poate fi cheia implementării unor metode deja studiate, a modificării acestora 
în funcție de posibilități de implementare (reabilitări punctuale /tronsoane /sau chiar 

la nivel întregii zone construite). În funcție de parametrii oferiți de context (social 
/politic /economic) și metodele de intervenție alese se pot obține prin aplicarea unor 
materiale și tehnologii noi, diferite standarde de consum energetic și totodată 

creșterea calității vieții în cadrul acestor ansambluri de locuit. 
În figura 2-2 sunt prezentați cei mai importanți factori care iau parte în 

deciziile realizării unor sisteme fiabile de reabilitare integrată. 
 

 
Fig.2-2. Factori si metode de abordare pentru realizarea unor sisteme viabile de reabilitare 

integrata 
 
Actuala politică energetică şi intensificarea schimbărilor climatice impun o 

reducere distinctă a cererii de energie primară şi reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în sectorul construcţiilor [4]. Din acest punct de vedere, trebuie 
mentionat că stocul clădirilor existente reprezintă o provocare specială, deoarece 
programele de reabilitare ale acestora sunt foarte greu de implementat eficient, din 
motive: informaționale, instituționale, economice, sociale, etc.[1]. 

 
Recensământul realizat şi publicat de Institutul Naţional de Statistică la 18 

martie 2002 [5], privind locuinţele şi populaţia evidenţia că în România la acea dată 
existau 4.819.104 clădiri de locuit din care 161.347 reprezentau clădiri realizate din 
beton armat şi prefabricate. Raportul dintre locuinţele realizate în mediul urban şi 

cel rural era aproximativ egal, în mediul urban existând 4.234.173 de locuinţe care 
totalizau o suprafaţă de locuit de 159.234.576 de metri pătraţi. Dintre acestea, 
clădirile de locuit realizate din prefabricate totalizau un număr de 3.021.122 de 
locuinţe cu o suprafaţă de 105.245.605 metri pătraţi. Conform acestui recensământ 

peste 71% din locuinţele existente în mediul urban sunt locuinţe colective realizate 
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din prefabricate constituind o suprafaţa locuibilă de 66 % din suprafaţa locuibilă 
existentă la acea dată (fig. 2-3) [5]. 

 

 
Fig.2-3. Date statistice privind numărul clădirilor de locuit conform recensamantului 2002.[5] 

 

 
Fig.2-4. Date statistice privind numărul clădirilor de locuit şi suprafeţele utilizate[6] 

 

Majoritatea acestor clădiri de locuit au fost realizate în perioada anilor 1960-
1989, în conformitate cu datele oferite de acelaşi recensământ [5]. Între anii 1970-
1989 se realizează 47.707 unităţi din prefabricate însumând peste 81% din totalul 
acestora (fig.2-3; fig.2-4). În mediul urban sunt realizate în această perioadă peste 
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2.300.000 de apartamente ele evoluând în funcţie de perioada de realizare din punct 
de vedere al suprafeţei locuibile, a suprafeţei utile şi al numărului de camere pe 

apartament (fig. 2-4)[6]. 
În perioada anilor 1965-1985 numărul localitaţiilor urbane a crescut de la 

187 la 237, iar populaţia acestora s-a dublat[6]. Investiţiile de echipare tehnico-
edilitară destinate dotărilor socio-culturale au trebuit să acopere un volum de lucrări 
superior întregului fond construit existent în acest domeniu. În procesul de 
sistematizare a localitatiilor s-a acordat o mare atenţie organizării zonelor de 
producţie, zonelor de locuit, celorlalte zone funcţionale, în scopul păstrării şi 

îmbunătăţirii factorilor de mediu şi realizării economiei de teren. 
Dinamica executării ansamblurilor a fost susţinută de dezvoltarea unitaţilor 

de construcţii din subordinea Consiliilor populare, de acţiunea continuă de 

economisire a resurselor materiale şi de energie cât şi de creşterea continuă a 
productivităţii muncii în activitatea de execuţie. Pe măsura creşterii volumului de 
investiţii, unităţile de construcţii au fost dotate cu ateliere de prefabricate, baze de 
producţie, utilaje de mare productivitate şi mijloace de transport. În vederea 

accelerării ritmului de construcţie s-au dezvoltat noi sisteme constructive cu grad 
înalt de industrializare şi s-a mărit ponderea de utilizare a sistemelor integrat 
prefabricate şi a tehnologiilor avansate. Prin aprofundarea metodelor de calcul şi 
elaborarea unor noi materiale eficiente, proiectanţii şi constructorii de clădiri de 
locuit au reuşit să reducă în mod continuu consumurile de materiale, manoperă şi 
energie necesară realizării acestor obiective. 

Proiecte pentru clădirile de locuit colective tip realizate în România, erau în 
mare parte executate de IPCT Bucureşti în vederea realizării unei economii de 
materiale, realizării unei unităţi la nivel naţional în ceea ce priveşte proprietatea şi 
eficientizării continue a sistemelor de prefabricare naţionale. 

 
 

2.2. Evoluția cadrului legislativ  
 
Evoluția cadrului legislativ este prezentată sumar în acest subcapitol, ea 

fiind o sinteză a analizei detaliată în cadrul programului de cercetare InSPIRe, și 
prezentată în: „Raportare științifică. Etapa I‖ [7]. 

 

 

2.2.1 Prevederi de proiectare din trecut 
 
La elaborarea proiectelor de execuţie, pe baza cărora s-au realizat imobilele 

care se analizează in cadrul lucrării, s-au avut în aplicare prevederile următoarelor 
acte normative:  

Acţiuni în construcţii: 
 STAS 502-68 „SARCINI ÎN CONSTRUCTII. Greutăţi convenţionale 

(Greutăţi tehnice)‖[8]. 
 STAS 503-71 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Clasificarea şi gruparea 

încărcărilor‖[9]. 
 STAS 504-70 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări permanente‖ 

[10]. 
 STAS 504-70 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări utile‖ [11]. 
 STAS 8433-69 „ÎNCĂRCĂRI ÎN CONSTRUCŢII Clasificarea şi 

gruparea încărcărilor‖ [12]. 
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 STAS 10100/0-75 „PRINCIPII GENERALE DE VERIFICARE A 
SIGURANŢEI CONSTRUCŢIILOR‖ [13]. 

 STAS 10101/0-75 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Clasificarea şi 
gruparea încărcărilor‖ [14]. 

 STAS 10101/0A-77 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Clasificarea şi 
gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale‖ [15]. 

 STAS 10101/2-75 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări datorite 
procesului de exploatare‖ [16]. 

 STAS 10101/1-78 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Greutăţi tehnice şi 

încărcări permanente‖ [17]. 
 STAS 10101-2A1-78 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Acţiuni datorate 

procesului de exploatare pentru construcţii civile şi industriale‖ [18]. 

 STAS 10101-2A1-87 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări 
tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice‖ [19]. 

Încărcări climatice: 

 STAS 946-56 „SARCINI ÎN CONSTRUCŢII. Sarcini climatice‖ [20]. 
 STAS 10101/20-75 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Acţiunea vântului‖ 

[21].  
 STAS 10101/20-78 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări date de 

vânt‖ [22]. 
 STAS 10101/20-90 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări date de 

vânt‖ [23]. 
 STAS 10101/21-75 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări date de 

zăpadă‖ [24]. 
 STAS 10101/21-78 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări date de 

zăpadă‖ [25].  
 STAS 10101/21-92 „ACŢIUNI ÎN CONSTRUCŢII. Încărcări date de 

zăpadă‖ [26]. 

Seism: 
Codurile româneşti destinate proiectării clădirilor amplasate în zone seismice 

au cunoscut o evoluţie continuă în ultimii 60 de ani. Prima reglementare datează din 
decembrie 1941, după producerea cutremurului vrâncean sever din 10 noiembrie 
1940. Având la bază norma italiană din anul 1938, această reglementare considera 
o forţă seismică de bază egală cu 5% din rezultanta forţelor gravitaţionale, 
distribuită uniform pe planşeele clădirii [7]. 

 „Normativ condiţionat pentru proiectarea construcţiilor civile şi 
industriale din regiuni seismice, P13-63 şi ediţia revizuită a acestuia, 
P13-70 [27]; 

 „Normativ de proiectare antiseismică a construcţiilor, ediţiile P100-78 şi 
P100-81 [28]. 

 „Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe 

social-culturale, agrozootehnice şi industriale P100-92‖ [29]. 
Proiectare termotehnică a elementelor de construcţie  
 STAS E 6472, edițiile din 1961 şi 1968 [30]. 
 STAS E 6472/3-73 „Fizica construcţiilor Termotehnica. Calculul 

rezistenţei la transfer termic şi la stabilitate termică‖ [31].  
 STAS E 6472/3-75 „Fizica construcţiilor Termotehnica. Calculul 

rezistenţei la transfer termic şi la stabilitate termică‖ [32]. 

 STAS 6472/3-84 "Termotehnica. Calculul rezistenţei la transfer termic şi 
stabilitate termică" [33]. 
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 STAS 6472/3-89 „Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul 
termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. [34]. 

Proiectare diafragme: 
„Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor cu structura din 

diafragme de beton‖, ediţiile P85-78 şi, după caz, P85-81 [35]. 
 
 

2.2.2 Norme specifice in vigoare: 
 
Acţiuni în construcţii  
CR 0-2005 "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii" 

SR EN 1991-1-1-2004 [36].  

Încărcări climatice  
CR 1-1-3-2005 "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra 

construcţiilor" [37].  

NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra 
construcţiilor. Acţiunea vântului― [38] 

Seism 
„Codul de proiectare seismică – Partea I: Prevederi de proiectare pentru 

clădiri” P100-1/2013, elaborat pe scheletul şi în formatul codului european EC8 (SR 

EN 1998-1:2004)[39]. 
Proiectare termotehnică a elementelor de construcţie  

 C 107-2005 "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de 
construcţie ale clădirilor" [40]. 

 C107/0-2002 „Proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la 
clădiri‖ [41]. 

 C107/1-2005 „Normativ privind calculul coeficientului global de 

izolare termica la clădiri de locuit‖ [42]. 
 C107/2-2005 „Normativ privind calculul coeficientului global de 

izolare termica la clădiri cu alte destinaţii decât cele de locuit‖ [43]. 
 C107/3-2005 „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor 

de construcţie ale clădirilor C107/4-2005 Ghid pentru calculul 
performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit‖ [44]. 

 C107/5-2005 „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor 

de construcţie in contact cu solul‖ [45]. 
 C107/6-2002 „Normativ general privind calculul transferului de masa 

prin elementele de construcţie‖ [46]. 
 C107/7-2002 „Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a 

elementelor de închidere a clădirilor‖ [47]. 
Proiectare diafragme 

CR 2-1-1.1-2005 "Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de 
beton armat" (Redactarea I CR 2 – 1 – 1.1:2011 - ancheta publica)[48]. 

 
 

2.2.3. Evoluția cadrului normativ:  
 

Evoluția coeficienților de supraîncărcare și a valorilor încărcării, date de 
normative sunt prezentate în figura 2-5. În ultimele două coloane se poate vedea 
creșterea procentuala a încărcărilor în raport cu anul de referință 1978.  

În graficele din figurile(fig. 2-6 și fig.2-7) sunt date evoluțiile încărcărilor din 
zăpada și vânt începând cu anii 1956-2005 pentru localitățile București și Timișoara. 
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Fig.2-5. Evoluția coeficienților de supraincărcare și a valorilor incărcării 

 

 
Fig.2-6. Evoluția valorilor caracteristice a incărcării din zăpadă [7] 

 
În graficul din figura 2-6 este prezentată evoluția valorii caracteristice a 

încărcării din zăpada, pentru București și Timișoara, dată de normativele în vigoare, 
pe baza unor date statistice din ce în ce mai ample.  

În graficul din fig 2-7. este prezentată evoluția valorii caracteristice a 

presiunii de referință din acțiunea vântului pentru București  și Timișoara, data de 

normativele în vigoare stabilită de asemenea în baza datelor statistice de care se 
dispunea la data elaborării lor. 
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Fig.2-7. Evoluția valorilor caracteristice ale presiunii de referința a vântului [7] 

 
Normativul NP 082-04- Cod de proiectare. „Actiunea Vântului în constructii‖, 

[49] stabilește noi reguli de calcul a acțiunii vântului în construcții ținând seamă de 

tipul construcției, etc.  
Evaluarea acțiunii seismice, una dintre cele mai importante acțiuni pe care 

construcțiile trebuie să le suporte, a avut în timp și cea mai importantă dezvoltare 
științifică, cu progrese substanțiale atât de evaluare cât și de calcul.  

În graficul prezentat în figura2-8 este prezentată evoluția coeficientului 
global pentru structuri cu pereți structurali din beton armat cu mai multe deschideri 
și regim de înălțime P+9E [7]. Din graficul prezentat se poate vedea creșterea 

substanțială a coeficientului seismic global calculat în baza normativelor în vigoare 

de-a lungul timpului.  
 

 
Fig.2-8. Evoluția coeficientului seismic global pentru construcții din beton armat[7] 
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Evoluția normativului de calcul al structurilor la acțiunea seismică a avut un 
progres însemnat la baza căruia stau numeroase cercetări științifice și tehnice. 

Noul normativ P100/1-2013[39], pe care l-am folosit în investigațiile 
teoretice din capitolul 5, în unele situații comparativ cu P100/1-2006[50], aduce 
îmbunătățiri substanțiale privind zonarea seismică a teritoriului României, a evaluării 
acțiunii seismice a principiilor și modului de calcul al construcțiilor la acțiunea 
seismică. 

Analiza evoluției încărcărilor și a coeficienților de supraîncărcare are ca scop 
o primă apreciere a impactului pe care această situație ar putea să o aibă asupra 

construcțiilor existente. 
Creșterea substanțială a valorii încărcărilor și a coeficienților de 

supraîncărcare ne arată că la orice intervenție care urmează să se facă, pe o 

construcție existentă, necesită să fie analizată și verificată structura inițială la noile 
încărcări după noile normative (studiu realizat în cap. 5) și după aceia structura 
asupra căreia se fac intervențiile. 

 

 

2.3. Arhitectura  
 

2.3.1 Date generale 
 
Dezvoltarea rapidă a orașelor după 1958, a creat o cerere masivă de 

locuințe, astfel că în cadrul Congresului al III-lea al P.M.R din 20-27.07.1960 s-a 
impus constructorilor orientarea în perioada 1960-1965, spre noile procedee de 
execuție industrială, de mare productivitate [51]. În perioada imediat următoare 
constructorii au adoptat principiile de lucru ale industrializării: 

 tipizare; 
 realizare în serie; 
 organizarea ştiințifică a muncii; 

 mecanizare intensivă,etc. 
Primul succes la nivel mondial al sistemului constructiv din panouri mari, a 

fost înregistrat în fosta U.R.S.S. Prima propunere a fost prezentată în anul 1932 la 
Conferinata pentru beton armat din Leningrad [52]. În 1933 s-a realizat proiectul 

primei clădiri cu P+5 etaje, sub conducerea ing. A.N. Dorohov. 
La noi în țară, clădirile de locuit realizate din panouri mari prefabricare din 

beton armat, au avut următoarele etape de dezvoltare privind utilizarea proiectelor 
tip. Un scurt istoric al aparitiei acestora ar fi: 

 1956 - prima clădire de locuit din panouri mari prefabricate, cu caracter 
experimental - blocul cu P+3E din Bucureşti, şos.Giurgiului, proiectant: 
Institutul de Proiectare pentru Construcţii Tipizate (I.P.C.T.) înfiinţat în 

1956; pereții structurali ai clădirii s-au executat din beton cu zgură 
expandata, pereții interiori având 20 cm grosime, iar cei exteriori 32 cm 
grosime;planșeele - de dimensiunile unei celule constructive - au fost de 
tipul ‘‘cu goluri rotunde‖, de 15 cm grosime; 

 1959- se realizează o clădire experimentală, cu P+4E, care s-a executat în 
același cvartal;peretii interiori s-au realizat din beton obișnuit de 12 si 14 

cm grosime, iar pereții exteriori, din beton de granulit, în grosime de 28 cm; 
planșeele, s-au realizat în sistem rezemat pe contur și au fost realizate din 
panouri pline de 9 cm grosime; 

 1959-1962 s-au realizat primele ansambluri de locuințe cu P+4E din panouri 
mari: ansamblul Steagul Roșu, Brașov (s-au realizat cca. 2000 apartamente, 
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după proiectul tip nr. 3017-fig.2-9) și cartierul Nicolina Iași (s-au realizat 
cca 2500 apartamente, conform proiectului tip nr. 4117); 

 1962 - s-a elaborat prima serie de proiecte tip de clădiri de locuit cu P+4 
etaje din panouri mari - seria din proiectul tip nr. 1013 completată ulterior 
cu seria din proiect nr. 1168 ( între 1963-1970 s-au realizat peste 40.000 de 
apartamente); 

 1971 - s-au realizat clădiri din proiectele tip nr.1615 si nr.744; 
 1977 - pentru seria de foarte largă utilizare proiect tip 770, care cuprindea 

un numar de 12 secțiuni tip, cu variante de utilizare în zone seismice de 

grad 6,7,8; 
 1973 se realizează în București clădiri cu P+8 etaje din panouri mari 

prefabricate după proiect tip IPCT nr. 141-21; 

 1978 - se realizează clădiri cu P+8 etaje din panouri mari prefabricate după 
proiect tip IPCT nr. 772; pereții exterior au stratul portant de 13 cm 
grosime, iar cei interiori de 16 cm grosime; planșeele sunt realizate din plăci 
pline de 16cm, rezemate pe trei sau patru laturi; 

 1978 se realizează prima serie de clădiri P+3E după proiectul tip IPCT nr. 
944, în zone seismice cu grad 9; 

 1981 seriile proiectului tip IPCT 771, la care se aplică pentru prima data 
principiile unei prefabricări deschise, folosind modulul mărit de 60 cm; 

 1985 se aplică seria de proiecte tip IPCT nr. 1340 și 1340/B; în cadrul 
1340/B se face trecerea de la soluția cu celule constructive mici (sistem 

―fagure‖) la o soluție cu celule constructive de dimensiuni sporite (sistem 
―celular‖); 

 1986 se realizează seria de clădiri P+9E după proiect tip IPCT 1402, pentru 
gradele seismice 6, 7 și 8; pereții exteriori aveau stratul portant de 15 cm, 
pereții interiori aveau grosimea de 16 cm iar planșeele 14cm [53]. 
 

 
Fig. 2-9. Bloc de 20 de apartamente, construit din panouri mari portante, in cvartalul „Steagu 

Rosu‖, Brașov 1960 [51] 
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Soluțiile cuprinse în proiectele tip pentru clădiri de locuit realizate din 
panouri mari prefabricate și-au dovedit eficiența atât prin productivitatea ridicată pe 

șantier, cât și prin comportarea bună în timp, un număr mare de blocuri fiind supuse 
severului test reprezentat de cutremurul din 4 martie 1977, test la care au răspuns 
foarte bine [53]. 

 
Alcătuirea clădirilor din panouri mari de prefabricate se realiză sub formă de 

secțiuni care asamblate între ele formau tronsoane sau clădiri independente. La 
stabilirea secțiunilor și a tronsoanelor s-a ținut seama de următoarele aspecte 

specifice clădirilor din panouri mari:  
 folosirea unui număr cât mai restrâns de travei și deschideri; 
 aplicarea stricta a modulării traveilor și a deschiderilor pe baza 

modulului de 30 cm sau de 60 cm;  
 unificarea înălțimii etajelor la aproximativ 2,70m;  
 folosirea de preferința a formei în plan simetrice față de axa 

longitudinală și evitarea tronsoanelor cu disimetrii pronunțate; 

 unificarea în măsură cât mai mare a poziției ușilor, ferestrelor și a 
golurilor de instalații. 

In figura 2-9 este prezentat conceptual, modul de configurare a unei 
structuri din panouri mari din punct de vedere al modulării. 

 

 
Fig. 2-10. Modul de configurare conceptual al unei structuri din panouri mari din punct de 

vedere al modulării [54] 

Unde: 
 cotele modulate n1M-n6M, sunt notate cu a; 
 cotele nemodulate sunt notate cu g;  
 1- perete exterior portant de grosime a+d;  

 2- perete interior portant de grosime 2d; 
 3- perete despărţitor neportant;  
 4- perete exterior neportant [54]. 

 

Proiecte pentru clădirile de locuit colective tip realizate în România, erau în 
mare parte executate de IPCT Bucureşti în vederea realizării unei economii de 
materiale, realizării unei unităţi la nivel naţional în ceea ce priveşte proprietatea şi 

eficientizării continue a sistemelor de prefabricare naţionale. 
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Cele mai răspândite proiecte tip executate la nivel naţional au fost: 
 P+4: proiectele IPCT nr.: 770 (fig. 2-11; fig.2-12), 774, 994, 1013-

1168;1340; 1583-1586;(fig. 2-13; 2-14; 2-15); 2926; 1399 (fig.2-
16; 2-17; 2-18); 

 P+8: proiectele IPCT nr IPCT nr. 772. [55]. 
 

 
Fig. 2-11. Proiect tip IPCT Nr. 770 Seriile „Pa‖ si „Pb‖ Secţiuni tip [56] 
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Fig. 2-12. Proiect tip IPCT Nr. 770 Seriile „Pa‖ si „Pb‖ tronsoane compuse [56] 

 

 
Fig. 2-13. Proiect tip IPCT Nr. 1583 Seria TN 1‖ tronsoane compuse [57] 
 

 
Fig. 2-14. Proiect tip IPCT Nr. 1583 Seriile TN si TN 21‖ – Indici [57] 
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Fig. 2-15. Proiect tip IPCT Nr. 1586 Seria TN 2 Secţiuni caracteristice. [57] 

 

 
Fig. 2-16. Proiect tip IPCT Nr. 1399 Seria 01 Secţiunea 5, Plan etaj curent.[58] 
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Fig. 2-17. Proiect tip IPCT Nr. 1399 Seria 01 Secţiuni, exemple de asamblare.[58] 

 

 
Fig. 2-18. Proiect tip IPCT Nr. 1399 Seria 02 Secţiuni, exemple de asamblare.[58]
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2.3.2 Etapele de dezvoltare a clădirilor de locuit realizate din 

panouri mari prefabricate: Studiu de caz Timișoara 
 
Ca şi tipologie a locuirii Timişoara are un intravilan împărţit în zece cariere 

(zone) de locuit, cu un total de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri. Clădirile 
individuale totalizează un număr de 15.039 clădiri cu o locuinţa şi 3.159 - clădiri cu 

2 sau mai multe locuinţe, având regim de înălţime P, P+1, P+2. Clădirile colective 
cu regim de înălţime P+4 si P+10 totalizează un număr de 3.639 de unităţi, dintre 
acestea un procent de 87 % fiind realizate din panouri mari de prefabricate. Fondul 
locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafaţă locuibilă totală de 
4.372.696 mp şi cu 277.944 de încăperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 

71,3% sunt în clădiri colective de locuit, 28,7% sunt în clădiri individuale, în acestea 
locuind un număr total de 334.089 de persoane în 115.421 de gospodarii [59]. 

Există 120.567 de locuinţe permanente, din care 5.694 (4,72%) sunt 
neocupate, locuinţele sezoniere cuprinzând 639 de apartamente, iar cele de 
necesitate - 176 de apartamente. Din totalul de 122.195 locuinţe existenţe în 
Timişoara, 81,79% sunt proprietate privată, 17,35% sunt proprietate de stat, iar 
0,85% sunt locuinţe cu alte forme de proprietate. 

Din analiza modului de ocupare a unei locuinţe se poate constata că 

densitatea este de 1,19 persoane/cameră, numărul de locuitori/locuinţa este de 
2,73, iar numărul de camere/locuinţa este de 2,29 (faţă de media înregistrată pe 
ţara 2,47 camere / locuinţa). Dimensiunea medie a unei camere de locuit în 
Timişoara este de 15,58 mp. (16,72 mp. în cazul proprietăţii publice şi 15,36 mp. în 
cazul propietatii private) [7], [59]. 

 
Structura urbană este rezultatul evoluţiei în timp a dezvoltării oraşului, 

având o configuratie relativ clară. În centrul aglomerării urbane se află „Cetatea‖, în 
jurul căreia gravitează, ca „subsisteme urbane”, celelalte cartiere. Datorită 

dezvoltării lor independente acestea prezintă caracteristici distincte atât funcţional 
cât şi plastic, conferind sistemului urban un caracter polinuclear. Această 
descentralizare permite „descongestionarea” funcţională a nucleului central. 

Concomitent, există însă tendinţa ca nucleele sus-menţionate să-şi piardă 
identitatea, generând o textură urbană relativ unitară [7]. Rolul principal în 
închegarea şi organizarea aglomerării urbane îl deţine reţeaua arterelor de 
circulaţie, construită în sistem radial – concentric încă din perioadele anterioare. 

 
Din punct de vedere morfologic țesutul urban este constituit din 4 tipologii 

majore, după cum urmează: 

 tipologia constituită în sec. XVIII – lea şi în prima jumătate a celui următor, 
care predomină în Cetate; 

 tipul morfologic caracteristic pentru a doua jumătate a secolului al XIX – lea 
şi începutul secolului nostru, reprezentat prin clădiri multietajate, formând 
de cele mai multe ori, fronturi continue. Se întâlneşte compact în 
ansamblurile executate în vederea unirii Cetăţii cu Fabricul şi Iosefinul, şi 

răsfirat, în cadrul tuturor zonelor istorice ale oraşului; 

 cartierele de vile, datând din prima jumătate a secolului al XX-lea, în special 
din perioada interbelică, predomină în spaţiile interstiţiale dintre cartierele 
istorice, conferind zonelor respective aspectul de „oraş grădină”; 

 al patrulea tip morfologic îl prezintă realizările din perioada anilor 1960 – 
1989, constituite din clădiri de locuit înalte, dotări socio-culturale şi 
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ansambluri de producţie, executate cu tehnologii industrializate. Acestea 
apar fie în forma unor mari ansambluri în zonele slab construite în 

perioadele anterioare, fie izolat, în cadrul texturii urbane istorice [7],[60]. 
Această mixtură a tipologiilor morfologice ale țesutului urban, și clădiri 

existente este prezentată in figura 2-19. 
 

 
Fig. 2-19. Textura urbana a Timişoarei [60] 

 

La 1943 Timişoara avea o suprafaţă de 3.200 ha şi 115.839 locuitori, în 
1953 avea o suprafaţă de 4.100 ha şi 148.600 locuitori. Anii 1960-1990 au produs o 
densificare majoră a zonelor de locuit prin construcţia clădirilor colective astfel încât 
în 1980 suprafaţa oraşului avea 4.300 ha şi 287.543 de locuitori că apoi în 1990 să 

atingă 4.558 ha şi 354.345 locuitori (fig.2-21a). 
Concepţia majoră, impusă politic, a fost creşterea densităţilor construite, 

economia drastică de teren şi resurse, concretizată în repetate restrângeri de 
perimetru construibil, în discordantă cu dezvoltarea industrială şi creşterea masivă a 
populaţiei. Realizarea unor astfel de programe, şi într-un timp relativ scurt putea fi 
realizată doar prin impunerea executării unui număr mare de clădiri într-un timp 

relativ scurt. 
Aceste cerinţe ale vremii în prisma dezvoltării industriale masive a 

determinat utilizarea unui număr mic de proiecte cu repetabilitate foarte mare. De 
asemenea planuri urbanistice şi de amenajare a teritoriului au rămas în grija 
institutelor de proiectări locale, care aveau ca sarcină adaptarea proietelor tip la 
cadrul natural. 

Această evoluitie a oraşului şi densificarea sa a fost realizată prin construcţia 

acestor cartiere atât în cvartale neconstruite la acea vreme dar şi prin inserţii asupra 
fondului construit la acea vreme (fig. 2-20). 

Realizarea acestor cartiere a ţinut seama cu precădere de arterele de 
circulaţii majore existente în oraş în acele perioade şi totodată de grupările 
industriale. 
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Fig. 2-20. Densificarea fondului construit în Timişoara, cu clădiri de locuinţe colective în 

perioada 1962-2009 – Suprapunere pe planul oraşului din 1946 
 

Este cunoscut faptul că majoritatea locuinţelor colective, care se construiau 
în acele perioade, urmau a fi ocupate de către muncitorii veniţi din teritoriu. O 

imagine actuală a densificarii oraşului în aceste cartiere realizate este prezentată în 
figura 2-21b. Dupa cum se poate observa densificarea majora este in cartierele de 
locuit realizate din blocuri prefabricate. 

 

 
Fig. 2-21. Date demografice: a) Numarul populaţiei în Timişoara [61]; b) Repartiţia densitatii 

populaţiei pe cartiere in Timişoara [62]; 
 
În urma analizei efectuate pe tipologiile de clădiri și proiectele tip utilizate se 

poate afirma că imobilele de locuit realizate din panouri mari prefabricate din beton 
armat prezintă diferențe majore între tipologii din punct de vedere al câtorva criterii 

de bază: 
 urbanistic: 

o ca densitate(nr de unitati/ha); 
o ca dotări aferente exterioare (şcoli; centre comerciale; spaţii verzi; etc.) 
o ca regim de înălţime; 
o ca şi accesibilitate (drumuri, parcaje, zone de garare, distante ale 

acestora faţă de locuinţa); 
 arhitectural: 

o ca suprafaţa( mp construiţi, suprafaţa de  locuit, suprafaţa utilă), odata 
cu modificarile aduse de decretele de stat din acele perioade; 

o ca dotări aferente exterioare; 
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o ca şi volum construit; plastică a fatadelor; configurare partiu; definire 
acces; 

 al consumului de energie şi emisie CO2;  
 al finisajelor (izolare termică, izolare hidrofugă, izolare la zgomot) datorită 

diferenţelor intre materialele utilizate si gradul de finisare folosit in diferite 
etape de executie; 

 structural. 
 
Studiile efectuate în Timişoara confirmă faptul că blocurile de locuit din 

panouri mari de prefabricate s-au executat în trei etape majore si s-au folosit 
tipologii de proiecte tip diferite. Din punct de vedere urbanistic, conform studiilor 
realizate în cadrul Facultății de Arhitectură [63] cele trei perioade de construcție 

majore pot fi catalogate astfel: 
 etapa 1962-1975 (fig.2-22): 

o s-au utilizat o densificare de circa 70 de unităţi /ha; 
o existau dotari aferente unitaţilor de locuit( scoli, centre comerciale, 

spaţii verzi); 
o apartamentele aveau suprafeţe mici locative. 

 

 
Fig. 2-22. Etapa 1962-1975 

 
 etapa 1975-1982 (fig. 2-23): 

o s-au utilizat o densificare majoră de circa 300 de unitaţi /ha; 
o distanţa intre unitaţi avea circa 15ml; 

o nu existau dotări aferente unitaţilor de locuit; 
o dotarile cu spatii comerciale se realizau la parterul blocurilor de pe 

străzile principale; 
o apartamentele aveau suprafeţe mici locative. 
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Fig. 2-23. Etapa 1975-1982 

 
 etapa 1982-1989 (fig. 2-24): 

o s-au utilizat o densificare majoră de circa 80 de unitaţi/ha 
o distanţa intre unitaţi avea circa 40ml; 
o existau dotări aferente unitaţilor de locuit (scoli, gradiniţe, 

 centre comerciale, spaţii verzi); 
o apartamentele aveau suprafeţe mari locative; 

 

 
Fig. 2-24. Etapa 1982-1989
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2.3.3 Exemple de clădiri reprezentative realizate din panouri 

prefabricate în Timișoara 
 
În urma analizării fondului construit existent, din punct de vedere al 

tipologiilor de clădiri colective realizate în cele trei etape majore în Timișoara, s-au 
identificat trei tipuri de proiecte tip folosite cu repetabilitate mare în cele trei 
perioade. Etapele realizării și proiectele tip utilizate sunt: 

 etapa I 1962-1975: Proiect tip IPCT „CLADIRI DE LOCUIT P+4 DIN PANOURI 
MARI‖ proiect nr. 744; 

 etapa II 1975-1982: Proiect tip IPCT „CLADIRI DE LOCUIT P+4 DIN 
PANOURI MARI‖ proiect nr. 770; 

 etapa III 1982-1989: Proiect tip IPCT „CLADIRI DE LOCUIT P+4 DIN 
PANOURI MARI‖ proiect nr.1340. 
Proiectele tip prezinta diferente majore intre tipologii din punct de vedere: 

• volumetriei; 
• configurației planimetrice și organizarea interioară a spațiilor;  
• plastica fațadelor și finisajele acestora;  
• suprafețele și indici urbanistici; 
• definirea acceselor. 
 

2.3.3.1 Etapa 1962-1975: Proiect tip IPCT nr.744 
 
Proiectul tip IPCT intitulat : „Clădiri de locuit P+4 din panouri mari proiect T 

744 (fig.2-25 – fig. 2.32) a fost utilizat în cartiere din proximitatea centrului orașului 
(fig.2-23) și prezintă cele mai mari desavantaje din punct de vedere al suprafețelor 
utile și fiind și cel mai vechi, al stării de degradare avansată a finisajelor imobilelor. 

 

 
Fig. 2-25. Perspectiva blocului tip I.P.C.T. Proiect T 744R[64] 
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Acest proiect tip prezintă câteva secțiuni caracteristice numerotate cu Db1- 
DB5 (fig.2-26) care se configurează variat în teritoriu, în funcție de indicii urbanistici 

ai diferitelor cartiere. Grupările posibile oferite spre consultare în proiectul tip sunt 
prezentate în figura 2-27. 

 

 
Fig. 2-26. Sectiuni caracteristice tip proiect 744.R[64] 

 

Ariile (aria construită, aria desfășurată, aria utilă, aria loc/m2) sunt 
prezentate în tabelul din figura 2-28. Aria utilă a apartamentelor depășește aria utilă 
maximă în condițiile prevăzute de decretul 68/75 fiind în limita de +5%. Secțiunile 
Db1, DB4 și DB5 - tronsoane de mijloc au orientare simplă; iar secțiunile Db3 și Db4 
- tronsoane de capăt au orientare dublă. Sistemul termic al panourilor exterioare era 
realizat din: BCA de 2,5cm și polistiren expandat de 2,5 cm, sau în varianta cu pâslă 

minerală de 6cm. 
 

 
Fig. 2-27. Tronsoane compuse cu proiectul tip 744.R[64] 

 

 
Fig.2-28 Arii utilizate pentru tronsoanele compuse [64] 
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Fig. 2-29. Planuri și secțiune tip seria Db1 proiectul tip 744[64]. 
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Fig. 2-30 Planuri și secțiune tip seria Db3 proiectul tip 744[64]. 
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Fig. 2-31 Planuri și secțiune tip seria Db5 proiectul tip 744[64]. 

 

Pentru secțiunile proiectului tip 744, pereți interiori au fost realizați cu 
grosime de  14cm din beton clasa B250. Planșeele au fost realizate cu grosime de 
14cm. 

BUPT



  Analiza fondului construit pentru clădiri de locuit în medii urbane - 2 

 

56 

 

2.3.3.2 Etapa 1975-1982:Proiect tip IPCT nr.770 
 
Proiectul tip IPCT intitulat : „Clădiri de locuit P+4 din panouri mari proiect 

770 (fig.2-32 – fig. 2-41) a fost utilizat în cartiere mari ca suprafață, și cu precădere 
în zone neconstruite masiv la acea vreme (fig.2-23). Aceste clădiri prezintă cele mai 
mari dezavantaje din punct de vedere al densificării masive (300unitati/ha) a 
distanței reduse între unități (până la 15 ml) și a lipsei dotărilor cu funcțiuni 

aferente. Ca și în cazul clădirilor din etapa precedentă blocurile realizate în această 
perioadă prezintă o stare de degradare avansată a finisajelor. 

 

 
Fig. 2-32 Perspectiva blocului tip I.P.C.T. Proiect 770 Seria Pa[65] 

 

 
Fig. 2-33. Perspectiva blocului tip I.P.C.T. Proiect 770 Seria Pb[65] 
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Fig. 2-34. Perspectiva blocului tip I.P.C.T. Proiect 770 Seria Pc[65] 

 
Proiectul 770 realizat in 1978 a avut la baza 3 tipologii (serii) majore fiecare 

fiind si avand sectiunile tip( Pa1--Pa4; Pb1--Pb4) asamblate in cele cinci variantele 
cunoscute de compunere ca mod de realizare in tronsoane (mijloc-mijloc; rost-

mijloc; mijloc-rost; capat-mijloc; mijloc-capat). Cele trei serii de proiect (Pa; Pb;Pc) 
prezinta caracteristici diferite ca orientare, accese, pozitionare circulatii verticale, 
dimensiuni in plan, etc. Seriile Pa si Pc au dubla orientare iar Pb este realizat cu 
simpla orientare. 

 

 
Fig. 2-35. Sectiuni caracteristice Pa, Pb si Pc, proiect tip 770-78[65] 

 
Proiectul T 770/R a fost aprobat cu decizia ICCPDC nr.69/10 din 1977. Cele 

două serii Pa respectiv Pb au avut un nomenclator comun de prefabricate, greutatea 
maximă a prefabricatelor (inclusiv a dispozitivelor de ridicare) nu a depăşit 5,5 tone 

datorită condiţiilor de montaj. Proiectul a fost elaborat în ipoteza utilizării cabinelor 
de baie complet echipate şi finisate. 
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Apartamentele a căror arie utilă Au, depăşeşte Au maximă în condiţiile 
prevăzute de decretul 68/75,au fost realizate în limită admisibila de +5%. 

Seria de clădiri cuprinde 2 tipuri de secţiuni cu sau fără rosturi de dilataţie, 
folosind travei de până la 3,60 m şi deschideri 2x5,40 m: 

 liniare, fie denumite Pa, fără decroşuri, cu scară în 2 rampe, direct 
luminată (de mijloc, de rost, de capăt), fie denumite Pb, cu 
rezaliduri, cu scară interioară într-o rampă, (de mijloc, de capăt); 

 independente denumite Pc (de colţ)[65]. 
 

 
Fig. 2-36. Tronsoane compuse cu secțiuni Pa proiect tip nr. 770-78[65] 

 

 
Fig. 2-37. Tronsoane compuse cu secțiuni Pb proiect tip nr. 770-78[65] 

 
Seriile Pc sunt în special realizate pentru racordarea tronsoanelor de tip „L‖ 

sau „U‖, fiind întrebuințate în combinații variate cu celelalte serii. Ele sunt folosite 
pentru a rezolva cu precădere colțuri drepte sau teșite. 

 

 
Fig. 2-38. Tronsoane compuse cu secțiuni Pa;Pb; Pc proiect tip nr. 770-78[65] 
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Fig. 2-39 Planimetrie/secțiune tip seria Pa 770-78 [65] 

 

 
Fig. 2-40 Planimetrie/secțiiune tip seria Pb 770-78 [65] 

 

 
Fig. 2-41 Planimetrie/secțiune tip seria Pc 770-78 [65] 

 
Apartamentele sunt de 1, 2, 3 şi 4 camere, prevăzute cu cel puţin un balcon. 

Secţiunile cuprind 2-4 apartamente la scară, pe nivel. Seria conţine atât 
apartamente de confort 1 cât şi de confort 2. 

Secţiunile cele mai folosite sunt: 
 Pb2 conţinând 4 apartamente de 2 camere la scară şi pe nivel; 
 Pb4 conţinând 4 apartamente de 3 camere la scară şi pe nivel. 

Clădirile au subsol tehnic general cu înălţime de cca. 1,80 m şi acoperiş 
terasă. Pereţii interiori sunt din beton armat, de 14 cm grosime. Pereţii exteriori 
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sunt din 3 straturi, cu grosimea totală de 27 -30 cm, având termoizolaţia fie din 
vată minerală G100 de 8,5 cm grosime, fie din plăci BCA GBNT de 12 - 15 cm 

grosime. Aceste grosimi fiind diferite in funcţie de zona climatica (la nivel national) 
cat si de fabrica de prefabricate care le producea. 

Pereţii despărţitori sunt din panouri din b.a de 7 cm grosime, ventilaţiile sunt 
prefabricate; băile sunt cabine spaţiale prefabricate şi nu sunt direct luminate, cu 
excepţia celor de la capete. Clădirile nu sunt prevăzute cu lift si sunt proiectate 
pentru zonele seismice de grad 6, 7,8. [65]. 

 

 

2.3.3.3 Etapa 1975-1982:Proiect tip IPCT nr.1340 
 

Proiectul tip IPCT intitulat : „Clădiri de locuit P+4 din panouri mari proiect 
1340 (fig.2-42 - fig. 2-51) a fost utilizat în cartiere limitrofe orașului, fiind realizate 
în ultima perioadă (fig.2-23). Această a treia perioadă de construire a clădirilor de 

locuit aduce imbunatatiri substanțiale unităților locative atât din punct de vedere 
urbanistic cât și din punct de vedere al clădirilor în sine, al volumelor, al plasticii, al 
funcțiunilor aferente al finisajelor folosite cât și a modului de realizarea a modulelor. 

 

 
Fig. 2-42. Perspectiva blocului tip I.P.C.T. Proiect 1340 [66] 

 
Apartamentele sunt realizate total decomandabile excepție făcând unele 

apartamente de două camere. Zonele de odihnă și de zi sunt separate, suprafața 

vestibulelor crește ajungând la 5-6mp, suprafețele vitrate si balcoanele cresc (4,4-

5.8mp). Intrările în clădiri sunt marcate, holurile de intrare devin spațioase, casa 
scării este și ea iluminata natural, subsolul tehnic în general ajunge și el la o 
înălțime de 2ml. Pereți izolanți folositi cu precădere au fost bistratificati sau 
tristratificați. 
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Fig. 2-43. Secțiuni caracteristice proiect 1340 [66] 

 

Pereții exteriori sunt realizați de 27 cm grosime (12+5 cm) și termosistem 
de 8cm realizat din vată minerală iar finisajul exterior din mozaic de 2 cm. Pereții 
portanți interiori au grosime de 16 cm. Planșeele au grosimi de 14 cm. Terasele sunt 
finisate cu termoizolație din zgură expandată cu grosime de 22-40 cm sau din plăci 
BCA [66]. 
 

Fig. 2-44. Tronsoane compuse cu secțiuni proiect 1340 [66] 

 

Proiectul a fost completat de următoarele proiecte pentru adaptarea lui la 

diferite condiții: „proiect IPCT tip 1435‖; „proiect IPCT tip 9559/R‖. Proiectul conține 
o serie de variante și posibilități de cuplare a tronsoanelor, prezentate în figura 2-
43. 
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Fig. 2-45. Planimetrie/secțiune tip proiect nr.1340 [66] 

 

 
Fig. 2-45. Planimetrie/secțiune tip proiect nr.1340 [66] 

 
Proiectul IPCT numarul 1340/C reprezinta revizuirea si extinderea (la 

gradele seismic 6, 7 si la zona climatica III) a proiectului 1340/B – elaborate de 
IPCT in 1985, avizat de CPCP cu nr. 1254/17.07.1985 – 1315/19.12.1985 si aprobat 
de ICCPDC cu nr. 513/10.10.1985 – 331/13.03.1986.Proiectul tip 1340/C 
corespunde prevederilor Decretului 256/14.07.1984 precum si tuturor actelor 
normative si indicatiilor in vigoare la data avizarii.Proiectul este cuprins in ―Catalogul 
de proiecte tip – P Vol. I‖ – 1986 sub denumirea P 4 m, astfel: P 4 m 1 – E 1, P 4 m 

2 – F 1, P 4 m 3 – G 1, P 4 m 4 – H 1, P 4 m 5 – I 1, P 4 m 6 – K 1[66]. 
 
Proiectul este elaborat în ipotezele prevăzute în ‘‘Regulamentul privind 

tipizarea lucrărilor de construcții‖ aprobat de CNST prin ord. 64/10.04.1982, Anexa 
I, cu următoarele precizări [66]:  

 presiunea convențional admisă sub talpa fundației – 2,4 daN/cmp 

 incărcarea din zapadă = 100 daN/mp 

 zona II climatică = -15o C 
 terenul de fundație este de consistentă normală (pot. 3.2.3 din P 

100-81) 

BUPT



      2.3.2 - Etapele de dezvoltare a clădirilor de locuit: Studiu de caz Timișoara 

 

63 

 terenul de fundație nu este sensibil la umezire și nu are contracții 
mari. 

Clădirea care se execută după pr. 1340/C se încadrează în gradul I de 
rezistență la foc (conf. NP 22-24/77). 

 
Caracteristici funcționale: 

 Apartamentele sunt total decomandate, cu excepția unora din 
apartamentele de 2 camere. 

 Zone de zi și de odihnă, separate. 

 Vestibule cu suprafețe mari (5-6 mp). 
 Casa scării iluminată natural. 
 Ferestre și șpaleti de dimensiuni unificate. 

 Intrări in clădiri, marcate. 
 Holuri de intrare in clădiri, spatioase. 
 Balcoane de dimensiuni mari (4,4-5,8 mp), cu parapet din plăci de 

beton armat. 

 Atic – cornișă de dimensiuni 40x50 cm. 
 Acoperiș – terasă necirculabilă. 
 Subsol tehnic general cu H liber = 2,0 m. 

 
Structura de rezistență: 

 Fundații continue din B 75 (B 100 la rost). 

 Centuri – cuzineți din B 200. 
 Pereți de infrastructură F, din beton armat prefabricat B 250, cu 

bucle la partea inferioară și mustăți pe celelalte laturi, de 16 cm 
grosime. 

 Pereți exteriori portanți E, de 27 cm grosime, din beton B 250 (12+5 
cm), vată mineral G 100 (8 cm) și finisaj din mozaic de marmură (2 
cm); față interioară finisata din fabrică cu glet. 

 Pereții interiori portanți „I‖ de 16 cm grosime, din beton B 250 în 
cazul turnării pe orizontală și B 300 în cazul turnării pe verticală (în 
casete), cu fețele finisate din fabrică cu glet.  

 Planșee din beton armat de 14 cm grosime, cu dinți de rezemare 
modulați la 60 cm. 

 Grinzi din beton precomprimat B 500, cu înălțime sub placă redusă 
(20 cm) - numai la celulele mari  (7,80x5,40; 8,40x4,80; 

8,40x5,40). 
 Podeste și rampe prefabricate, inclusiv pentru intrările în clădire. 
 Cabine de baie din beton, complet echipate și finisate, de dimensiuni 

255x179x252 cm, utilizate și la pr. 770, diferind de acestea doar 
prin unele mici modificări. 

 Cabine pentru grupurile sanitare suplimentare din beton, complet 

echipate și finisate, de dimensiuni 192x162x252 cm. 
 Ventilații din beton B 250 și coșuri de fum din beton granulit BG 

250/1,8. 
 Pereți despărțitori din beton ușor BZE-CT 150/1,6 (beton cu zgură 

expandată, cenușă de termocentrală și spumant), sau din beton B 
200 sau B 250 - finisați din fabrică cu glet. 

 Pereți laterali neportanți L de 15 cm grosime, cu termoizolație de 

vată minerală G 100 de 6 cm grosime și finisați cu mozaic de 
marmură (2 cm). 
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 Pereți izolanți Z - bistrat, de 11 cm grosime din B 250 (7 cm) și 
termoizolație din vată minerală G 100 (4 cm) și tristrat, de 22 cm 

grosime din B 250 (7+7 cm) și vată minerală G 100 (8 cm). 
 Pereți tehnici T pentru firide electrice și de gaze. 
 Atice pentru terasă, din elemente prefabricate, finisate din fabrică. 
 Diverse alte elemente prefabricate (plăci pubele, chepeng terasă, 

recipient subsol). 
 Greutatea maximă a elementelor prefabricate este de 5,2 t 

(macarale MT 110). 

 Armarea elementelor prefabricate și a monolitizarilor cu oțel beton 
PC52, OB37 și STNB. 

 Îmbinări verticale și orizontale realizate prin betonare cu B 300 cu 

agregat mărunt, după sudarea mustăților prin  suprapunere. 
 Innadirea prin suprapunere, fara sudura, a mustatilor orizontale din 

cadrul imbinarilor verticale, in grad seismic 6. 
 Îmbinări verticale – stâlpișori deschiși și bulbi in dreptul grinzilor; 

Îmbinări orizontale – centuri subbetonate. 
 Legăturile pereților infrastructurii cu centura – cuzinet subbetonata, 

realizată cu bucle. 
 Termoizolarea îmbinărilor cu polistiren înglobat în panouri. 
 Rosturi orizontale ‖deschise‖; rosturi verticale ‖inchise‖ – cu chit C 

895 – sau ‖deschise‖ – cu profile din PVC. 

 
Izolatii: 

 Pereți exteriori cu o rezistență la transfer termic R0=1,4 m2h 
grd/kcal în zonele climatice I și II și R0=1,5 m2h grd/kcal în zona 
climatică III. 

 Terasă cu termoizolație din zgură expandata (ra‰¤800 kg/m3) în 
grosime de 22-40 cm și, în variantă, din plăci BCA – GBNT. 

 Planșeul peste subsol termoizolat cu plăci de vată minerală G 100 de 
3 cm grosime, sub pardoseală de la parter. 

 Tâmplărie exterioară dublă, cu cercevele cuplate, avand R0=0,45 
m2h grd/kcal; ferestre triple la bai. 

 
Finisaje: 

 Mozaic de marmură, realizat din fabrică, la panourile de pereți 

exteriori E, L, unele panouri Z, precum și la parapetele balcoanelor. 
 Pastă de ciment cu adaos de ciment alb și oxizi metalici colorați, pe 

suprafețele laterale și superioare ale golurilor de ferestre  și uși de 
balcon. 

 Glafuri prefabricate din mozaic de marmură, la partea inferioară a 
golurilor de ferestre. 

 Beton aparent și strat decorativ din beton cu ciment alb și oxizi 
metalici colorați la atice. 

 Tâmplărie exterioară conform STAS 465-80 și 5333-86; 
 Căi interioare conform STAS 466-86, cu foile vopsite la producător. 

 Glet GIPAC într-un strat la tavane (executat pe șantier) și în 2 
straturi la pereți (realizat în mare măsură în fabrică). 

 Vopsitorie în ulei pe pereți la bucătarii și la grupurile sanitare (h=1,5 

m). 
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 Placaj de faianță la băi (perimetral h=1,5 m), la grupurile sanitare 
suplimentare cu duș (2,7 m2), precum și la fronturile de lucru de la 

bucătarii  (3 randuri). 
 Pardoseli de 3 cm grosime astfel: 
 covor PVC pe suport textil, la încăperile de locuit 
 plăci de gresie la bucătarii, vestibule și degajamente 
 șapă autonivelanta din ipsos la etaje și șapă de egalizare din mortar 

de ciment la parter - la pardoselile din covor PVC 
 mozaic de marmură, turnat, la podeste și hol intrare 

 mozaic de culoare, turnat, la cămări, debarale, dulapuri si uscătorii 
 Pardoseli din mozaic de marmură la cabinele spatiale: plăci la băi si 

turnat la grupurile sanitare suplimentare. 

 Trepte prefabricate, din mozaic, la rampe. 
 Pardoseli din mozaic de calcar, in grosime de 3-5 cm, la balcoane. 
 Pardoseli din beton B 75 de 7 cm grosime la subsolul tehnic. 
 Pardoseli din ciment de 3-5 cm grosime in zona depozitarii 

pubelelor. 
 
Instalatii: 

 Corpuri de încălzire din fontă, la încăperile de locuit. 
 Corpuri de încălzire din oțel (CRP) la bucătarii, băi, grupuri sanitare, 

uscătorii, casa scării și holuri de intrare în clădire. 

 Coloane și legături prefabricate de instalații termice. 
 Robinete cu reglaj prestabilit la corpurile de încălzire. 
 Cabine și noduri sanitare prefabricate la băi, bucătarii și grupuri 

sanitare. 
 Instalație electrică în tuburi IPY înglobate în panouri. 
 Conductori electrici și corpuri de iluminat montate în cabinele 

spațiale [66]. 

 
După cum se poate observa, a existat o preocupare constantă pentru 

îmbunătățirea și diversificarea, proiectelor tip, în scopul creșterii confortului locuirii. 
Cele trei proiecte tip prezentate sunt caracterizante pentru etapele de 

construcție din Timiosara în perioada 1962-1989, prin numărul de unități construite, 
și zonele, cartierele în care au fost înserate. 

Trebuie precizat că datorită executării prefabricatelor în poligoanele de 

prefabricate, au existat suprapuneri legate de perioada de edificare (există cazuri în 
fiecare etapă de construcție de unități realizate din etapa precedentă). Din acest 
punct de vedere etapele majore de construire au fost periodizate din punct de 
vedere cantitativ (numărul de proiecte tip diferite). 

 Dintre cele trei proiecte tip prezentate, proiectul tip IPCT nr. 744, realizat în 
prima perioadă 1962-1975, este cel mai vulnerabil sin punct de vedere: 

 al structurii de rezistenta; 
 al suprafetelor utile mici; 
 al gradului de degradare a finisajelor; 
 al consumului de energie. 
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2.4. Probleme actuale  
 
Analiza fondului construit a confirmat faptul că în Timișoara, clădirile de 

locuit din panouri mari de prefabricate s-au executat în trei etape majore și s-au 
folosit tipologii de proiecte tip diferite în funcție de decretele de stat date în acea 
perioadă cât și datorită evoluției proiectării și a etapelor de sistematizare. 

Aceste proiecte tip au fost proiectate și executate în Timișoara în perioada 

1962-1989, ele având astăzi o vechime de 25-50 de ani. Conform prevederile 
H.G.964/23.12.1998, și H.G.2139/30.11.2004 privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe (Mof.46/13.01.2005) [67], majoritatea 
acestor clădiri se află încă în durata normală de utilizare de 50 de ani, însă în scurt 
timp se vor încadra în durată de viață fizică. 

Proiectele de reabilitare efectuate pe aceste clădiri sunt concepute în scopul 
realizării unor intervenții care să prelungească durată de utilizare normală cu încă 

50 de ani, însă în prisma evenimentelor desfășurate după anii 1990 și a exploziei 
dezvoltării comerciale premergătoare crizei financiare, multe din aceste proiecte nu 
au ținut cont de acest aspect sau alte legislații în vigoare. 

Principalele aspecte negative constatate referitor la confortul locuirii în 
cartierele de blocuri din Timișoara se referă la: amplasamentul cartierelor față de 
centrele de interes ale orașului, accesibilitate, circulații și spații de parcare, dotări cu 

funcțiuni aferente ansamblurilor de locuit, confortul termic și eficiența energetic 
slabă, subdimensionarea spațiului interior existent, existența unor spații locuibile 
neadecvate (subsoluri, locuințe cu anexe utilizate în comun), intervenții neunitare 
asupra unităților de locuit. 

În acest subcapitol se va realiza o sinteză asupra problemelor actuale în 
cartierele de locuit. Autorul a tratat pe larg această problemă în raportările științifice 
din cadrul proiectului InSPIRe [7] [69]. 

 

2.4.2 Probleme generale în cartierele de locuit 
 
În urma inventarierii, problemelor apărute în cartierele din Timișoara în 

ultimii 20 de ani, se poate trage concluzia că acestea au fost generate în mare parte 
de trei factori: 

 lipsa unei preocupări pentru întreținerea ansamblului construit de 
catre proprietarii si locuitorii acestuia; 

 inexistența unui mecanism de implementare între actorii participanți 
în procesele de reabilitare, rezultând apariția unor intervenții 
nefirești și neunitare; 

 adaptabilitatea greoaie a ansamblurilor edificate la cerințele noi de 
locuire. 

 
Problemele resimțite astăzi în cartierele de locuit din Timișoara, în funcție de 

importanța și amploarea pe care o au, se pot clasifica în următoarele categorii: 
 probleme generate de intervenții neunitare la nivel de mansardare; 
 probleme generate de spațiul util redus și compartimentarile 

interioare rigide; 

 probleme privind confortul termic, ventilarea, consumul de 
energie,etc; 

 probleme privind spațiul public, accesabilitate, circulații, parcări, etc. 
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2.4.2.1 Probleme generate de intervenții neunitare la nivel de 

mansardare 
 
În lipsa unor intervenții la scară mare (tronson-cvartal-cartier), a unei 

strategii de reabilitare integrată, în lipsă unor dezvoltatori imobiliari dispuși să 
investească puternic în aceste ansambluri, pe fondul obținerii greoaie a acordurilor 
asociațiilor de proprietari, realizarea acestor intervenții s-a realizat punctual, 

adoptând forme diverse. Privind spatiul urban, aceste rezolvări punctuale contribuie 
la degradarea imaginii zonelor de locuit chiar și atunci când aceste intervenții sunt 
conforme cu documentațiile de construire, obținute în baza normativelor și 
standardelor existențe si respecta hotărârile de consiliu locale. 

Din punct de vedere al intervențiilor realizate, în cadrul acestor ansambluri, 

acestea sunt de cele mai multe ori nefirești, neunitare, și crează un discomfort 
vizual puternic (fig. 2-46 – fig. 2-48). 

Inexistența unui mecanism de implementare între actorii participanți într-un 
proces de reabilitare este resimțita în ultima decadă a interventiilor realizate in 
aceste cartiere de locuit în Timișoara. 

Dacă în trecut, în epoca de aur, în procesul de implementare, și proiectare 
erau implicați o suită de specilisti, coordonați ulterior în zonele de implementare, 
astăzi acest proces este tratat absolut superficial prin câteva reglementări 

urbanistice realizate de colective reduse, slab organizate și cu acess limitat la bazele 
de date, baze de date care si ele sunt aproape inexistente. 

 

 
Fig. 2-46 Intervenții neunitare asupra ansamblurilor construite 

 
După anii ‘90 au apărut densificări în aceste cartiere fără a avea la bază 

documentații de urbanism concise și în baza L114/96; a HCL 141/2007 [68], s-au 
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realizat mansardări ale clădirilor de locuit, adoptând geometrii diverse chiar în 
cadrul aceluiași cartier/tronson (fig.2-46). Extinderi s-au realizat și la parterul 

imobilelor acestea adoptând și ele înfățișări variate (fig. 2-47). 
 

 
Fig. 2-47 Intervenții neunitare asupra ansamblurilor construite realizate prin mansardari 

 
Posibilitatea de reabilitare a acestor unități de locuit prin atașarea unui nivel 

cald este una firească. În acest scop s-au elaborat o serie de normative, ghiduri și 

prevederi atât privind partea tehnică și posibilitățile structurale de realizare a 
acestor intervenții, cât și o serie de normative, legi și ghiduri privind strict partea 
tehnică de reabilitare energetică. 

Cu toate acestea nu s-au elaborat pe partea de urbanism o legislație care să 
îngrădească, măcar la nivel de tronson, posibilitățile de punere în operă și aspectul 
acestor extinderi. 

Astfel în contextul actual întâlnim o diversitate halucinantă privind 

geometria, volumul, și aspectul acestor mansarde în cadrul aceluiași cartier, o 
imagine vizuală puternic degradată fiind constituită în cazul acestor intervenții. 

Realizarea unor documentatii de urbanism zonale pentru acest tip de 
reabilitare (prin extinderea unui nivel-mansardare) este absolut necesara pentru a 
reduce diversitatea halucinanta a exemplelor practicate, si totodata pentru a impune 
un set clar de indici si parametri de intervenție. 

Tipologiile de proiecte frecvent întâlnite în cadrul acestor intervenții prin 

mansardare cât și erorile întâlnite în cadrul unor astfel de proiecte sunt prezentate 
pe larg de catre autor in raportrea stiințifica a proiectului InSPIRe [69]. 
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2.4.2.2 Probleme generate de de spațiul util redus și 

compartimentarile interioare rigide 

 
Plecând de la sistemul constructiv și finalizând cu modul de punere în operă 

clădirile mari de locuit au dezvoltat un partiu rigid în ceea ce privește organizarea 
spațiilor. Deși în cele trei etape majore s-au dezvoltat proiecte și compartimentari 
diferite pentru proiectele tip, acestea nu au putut satisface cerința de flexibilitate a 

locuirii de a lungul acestor ani. Prin urmare odată cu evoluția suprafețelor normate 
privind locuirea și evoluția modului de viață aceste spații rigide au devenit un 
inconvenient. 

De asemenea multe din spațiile de serviciu au devenit subdimensionate 
cerinței lor. Unele din aceste spații au devenit spații reziduale din punct de vedere al 

functionalitatii lor. Astfel logiile și balcoanele au devenit zone de depozitare, holurile 
și grupurile sanitare au o suprafața mică pentru funcționarea lor la un grad de 

confort ridicat. De asemenea lipsa unei zone de zi mai dezvoltate, a unor terase 
/balcoane ample, dezvoltă un disconfort locuirii. Studiul sistemului constructiv al 
acestor unități poate crea soluții inedite în reconfigurarea acestor spații locative.  

Intervențiile generate de spațiul util redus și compartimentarea rigidă sunt 
în general următoarele : 

 demolări și intervenții asupra zidurilor interioare, fără realizarea 

unor documentații tehnice; 
 extinderi a zonei de living în spațiul balcoanelor, și închiderea 

acestora; 
 extinderi abuzive în zonă parterului, prin realizarea unor balcoane, 

ample în neconcordanță cu arhitectura clădirii. 
Spațiul interior redus a generat cazuri izolate de demolări a unor ziduri de 

rezistență, fără a se realiza ulterior o consolidare fiabilă. Crearea de goluri în diferite 

diafragme pentru design, sau funcționale, a fost des practicată mai ales în clădirile 
tip realizate în primele perioade (fig. 2-48). 

 

 
Fig. 2-48 Intervenții interioare: a)prin extinderea spațiului în zona balcoanelor; b)demolarea și 

realizarea de goluri în diafragme 

 
Elementele cele mai expuse degradării, de-a lungul acestor ani, au fost 

logiile și balcoanele, în special balcoanele orientate spre S-V. În proiectarea de 
dinainte de ‘89 suprafața alocată acestor balcoane/logii a fost destul de redusă și 

lățimea lor nu a permis adaptarea acestor zone unor funcțiuni și utilizări care să 
ofere confort ocupanților [70]. 
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Astfel, majoritatea acestor balcoane/logii au devenit spații secundare pentru 
utillizator și în timp, de cele mai multe ori, spații de depozitare (fig. 2-49). 

După anii ‘89, starea lor deteriorată ca imagine, s-a agravat constant 
datorită interesului, de a închide acest spațiu și al incorpora apartamentului. Aceste 
închideri au adoptat forme diverse (fig. 2-49. –2-50). 

 

 
Fig. 2-49 Intervenții punctuale asupra balcoanelor și a logiilor 
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Fig. 2-50. Intervenții neunitare asupra balcoanelor în cadrul aceluiași tronson 

 

Proprietarii apartamentelor, pe fondul posibilității legale de a-și închide 

balconul fără a uitiliza un proiect pentru aceasta operație, au avut ocazia să își 
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manifeste liber puterea „de creație și concept‖, expunând-o direct pentru întregul 
public. Aceste nefericite evenimente au reușit să se manifeste și să motiveze un 

număr mare de proprietari să aducă „îmbunătățiri originale‖ fațadelor urbane (fig. 2-
49. –2-50). Efectul poate fi însă cu atât mai dezastruos cu cât chiar și atunci când 
reabilitarea blocului a fost realizată în bază unui proiect și executată de firme 
specializate în domeniu imaginea finală lasă de dorit (fig. 2-49). 

În lipsa unor reglementări urbanistice care să traseze reguli generale și să le 
impună, materializarea acestor intervenții la întreg imobilul, s-a produs o diversitate 
de modele chiar în cadrul aceleiași fațade de bloc (fig. 2-50). Tâmplăria de PVC alba 

și sticla tip termopan și-au făcut rapid simțită prezența, dar și de data aceasta în 
modele și tipare diverse. Urmărind figurile de mai sus se poate ușor observa cum un 
fenomen, asupra căruia atenția nu a fost îndreptată a reușit să aibă un impact major 

asupra imaginii de ansamblu a cartierelor. 
Un caz și mai grav a fost acela în care proprietarul a închis balconul, 

refăcând din zidărie parapetul după bunul plac, a practicat goluri variate în zona 
balconului, apoi a trecut la înlăturarea parapetului de geam dinspre balcon, sau la 

mărirea golului fără a avea la bază un proiect verificat pentru această intervenție. 
 
Un alt gen de intervenții frecvente întâlnite constă în transformarea spațiilor 

de la parter în mici puncte comerciale (magazine, cabinete, etc.). Pe lângă 
frecventele extinderi cu scări, rampe de acces din spațiul public spre acestea, este 
întâlnit și fenomenul decupării unor zone din panoul exterior, sau prelungirea 

copertinelor până în dreptul trotuarelor, pietonii fiind astfel expuși scurgerilor apelor 
meteorice de pe acestea (fig. 2-51). 

 

 
Fig 2-51. Intervenții punctuale asupra zonelor din parter 

 
Un alt gen de intervenții des întâlnite în cartierele din Timișoara o reprezintă 

extinderile abuzive asupra spațiului public a unor așa zise balcoane.  
Figura 2-52 prezintă câteva cazuri extreme asupra acestui fenomen. Prin 

acest tip de construcție parazitara, nu doar că se pierde din spațiul public, dar 

imaginea ansamblului (blocului) este puternic alterată, iar din punct de vedere 
structural blocul este expus unor intervenții ascunse la nivelul închiderilor portante 
exterioare de la nivelul parterului. 
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Fig 2-52. Extinderi ale balcoanelor din parter în spaţiul public 
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2.4.2.3 Probleme generale privind confortul termic, consumul 

de energie, ventilarea 

 
Izolaţiile fonice şi termice realizate au o eficientă net inferioară standardelor 

actuale privind aceste norme. Majoritatea acestor clădiri au peste 30 de ani vechime 
iar durată de viaţă a materialelor utilizate pentru termosistem este deja expirată. În 
plus majoritatea acestor anvelope (faţade exterioare, balcoane, terasă) nu au fost 

întreţinute în mod corespunzător în ultimii 20 de ani fapt care a dus la o degradare 
sporită a anvelopei. 

Cele mai des întâlnite reabilitări de fațade în Timișoara au fost efectuate în 
cazurile mansardării acestor imobile, deoarece începând cu 1 ianuarie 2010 acestea 
au fost cerute prin certificatele de urbanism, și anume elaborarea proiectului de 

reabilitare tehnică a fațadei și elaborarea certificatului energetic. 
Nu a existat însă o imagine amplă asupra economiei de energie și 

diminuarea costurilor de întreținere (controlul climatului interior, energii alternative, 
etc.). Sunt scăpate din imaginea de ansamblu, inclusiv, câteva părți din pachetul de 
reabilitare:  

 casă de scară; (pereți – ușă - balustradă) etc;  
 ghenă de gunoi;  
 lift;  

 instalații. 
 

 
Fig 2-53. Reabilitarea fațadelor 

 
Nu sunt incluse în competența programului puncte de reabilitare urbanistică 

și amenajare a spațiului adiacent, blocurile fiind privite ca ansambluri de celule 

BUPT



                                             2.5.1 – Sistemul structural 

 

75 

organice, fără a se diferenția tipul de raport pe care îl au cu spațiul public adiacent 
[71]. 

Au existat însă și cazuri în care reabilitarea termică a fost o acțiune 
intreprinsă de către asociația de locatari, cu fonduri proprii. Avem însă aici unele 
cazuri în care această acțiune nu a fost finalizată , imobilul fiind reabilitat parțial. 

Necesitatea reabilitării termice a blocurilor de locuit, este mai mult decât 
evidentă, și în ultimii ani s-au elaborat o pleiadă de normative, standarde, coduri de 
proiectare, în care sunt tratate aspecte tehnice bine exemplificate. 

Problema reabilitării însă ar trebui să trateze și alte probleme, cum ar fi: 

 distanță față de mașini;  
 distanță față de punctele de colectare /depozitare a gunoiului 

(tomberoane);  

 protecție la zgomot;  
 protecție la intemperii;  
 securitatea populației (acces la casa de scară) - acese și securitatea 

zonelor de parcare;  

 gestionarea spațiului public și punerea acestuia în valoare. 
În plus majoritatea acestor anvelope (fațade exterioare, balcoane, terasă) 

nu au fost întreținute în mod corespunzător în ultimii 20 de ani fapt care a dus la o 
degradare sporită a anvelopei, în special a zonei de terasă.  

La nivelul teraselor efectul degradărilor straturilor de finisare/protecție 
(termică și hidrofugă) a fost resimțit puternic în ultimii 20 de ani. 

În prisma nenumăratelor cazuri de infiltrații/inundații a apartamentelor de la 
ultimul nivel, asociațiile de proprietari au abuzat de cele mai multe ori de 
posibilitatea obținerii autorizării unor lucrări de intervenție fără a deține un proiect 
verificat, pentru că legea o permite. Nu de puține ori însă, costul realizării diferitelor 
intervenții a determinat aceste asociații la utilizarea pentru realizare lor, a unor 
firme ieftine, fără experiență în domeniu, sau chiar compuse din muncitori în 
totalitate necalificați. Ca și urmări directe a acestor lucrări realizate de către aceste‖ 

echipe de mesteri‖ , s-au sesizat probleme acute atât din punct de vedere structural 
cât și al calității lucrării. Degradarea urgentă, înainte de terminarea duratei de viață 
a materialelor puse în operă este una din aceste sesizări. 

De asemenea au existat cazuri în care aceste noi construcții realizate pe 
terasa existentă au fost smulse de vânt și aruncate în stradă, cazuri de altfel 
puternic mediatizate în presă. Prin urmare unele din aceste construcții/ intervenții 
nu respectă cerințele privind rezistența și stabilitatea la acțiuni statice și dinamice 

sau siguranța în exploatare conform articolului 5 din capitolul I din Legea 10/1995 
privind calitatea în construcții [72]. 

În majoritatea cazurilor la proiectele tip utilizate până în perioada 1989 nu 
au fost realizate sisteme de ventilare complexe. Ventilarea spațiilor în blocurile de 
locuit se realiza în mod natural prin golurile practicate pe fațade pentru spațiile de 
zi, dormitoare și bucătarii. Băile și grupurile sanitare secundare care nu erau 

poziționate prin partiu la un perete exterior erau proiectate cu un sistem de 
ventilare a spațiului forțat, realizat prin așa numitele ghene de ventilație. Acestea 
formau coloane verticale și comunicau cu exteriorul la nivelul terasei sau a podului, 
în funcție de tipul de proiect utilizat. Casele de scară sunt ventilate și ele în mod 

natural, majoritatea fiind însă proiectate astfel încât să aibă ferestre pe un perete 
exterior pe latura lungă a blocului. Unitățile proiectate cu case de scară centrate 
geometric dezvoltă și ele sisteme de ventilare simplă de obicei la parter și la ultimul 

nivel. 
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După 1989 pentru a spori confortul în apartamente mai ales pe perioada 
caldă a anului proprietarii au montat o gamă largă de aparate de aer condiționat/ 

aeroterme, în special în zonă de zi a apartamentelor/ living. Acest fenomen s-a 
dezvoltat cu amploare lăsând în urma sa o imagine exterioară și plastica fațadelor, 
grav deteriorată. În plus aceste sisteme nu contribuie substanțial la o economie de 
energie. Este favorizeazat fenomenul de condens și acumulare de apă în elementele 
de construcție și în perioada caldă a anului [73]. 

 

2.4.2.4 Probleme privind spațiul public, circulații, parcări, 

accesibilitate 

 
Cartierele de locuit realizate în Timișoara au fost concepute și dotate cu 

spații verzi și locuri de parcare suficiente conform normelor din acea perioadă. După 
1989 însă sistemul de transport în comun nu a fost dezvoltat suficient, capacitatea 

de achiziționarea a unui autoturism a crescut, iar acest fenomen a avut un efect 
puternic asupra ansamblurilor construite. Străzile au devenit aglomerate iar spațiile 
verzi au fost rapid cedate zonelor de parcare (fig. 2-54). De asemenea unele 
bulevarde care erau prevăzute a se extinde cu două trei benzi de circulație nu au 
mai fost realizate. 

 

 
Fig. 2-54. Lipsa spațiilor de parcare amenaje, a spațiilor verzi, zona Calea Sagului 

 

Majoritatea acestor unități locative nu au dotări necesare persoanelor în 
vârstă și celor cu handicap locomotor. Unitățile P+4 realizate nu dispun de circulații 
verticale dotate cu lift, ori de rampe în zon accesului în unitățile construite. În 
majoritatea cazurilor cele mai bazice elemente de siguranță lipsesc sau au fost 
deteriorate: trepte deteriorate, lipsa balustradei, a rampei, lipsa copertinelor la 
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accesul în blocuri, trotuare neamenajate, denivelări multiple a planului de călcare 
(fig 2-55). Amenajările exterioare incintelor locuibile de asemenea sunt și ele 

nedefinite pentru aceste cazuri. Lipsa trotuarelor amenajate cu treceri speciale, 
intersecții și traversări de străzi, zone special amenajate lipsesc în majoritatea 
cazurilor. De asemenea pavimentul străzilor și trotuarelor neavând și nefiind 
amenajate prezintă un impediment sau chiar un risc pentru persoanele de vârstă a 
treia sau cele cu handicap (fig 2-55). 

 

 
Fig. 2-55. Lipsa unor zone amenajate pentru varstnici si persoane cu handicap 

 

În majoritatea cazurilor spațiile publice din cartierele de locuit sunt folosite 
pentru parcaje haotice, depozitarea gunoiului, fiind „zone moarte‖. Pe lângă aceste 
spații se mai regăsesc suprafețe întinse neamenajate, în principiu în zonele 
cartierelor poziționate la periferia orașului. Aici se regăsesc așa numitele „maidane‖ 

verzi. Aceste suprafețe s-au conservat și datorită faptului că aceste zone rămase în 
administrația municipiului Timișoara au fost prea ample pentru a se putea opera 
asupra lor (fig.2-56a). 

 

 
Fig. 2-56a. Spații publice neamenajate 

 
Toate aceste spații publice oferă un potențial imens de activare a 

comunităților limitrofe lor. Realizarea unei matrici cu diferite funcțiuni menite să 
mențină și să dezvolte acest gen de raportare la viața publică, la folosirea în mod 
corect a spațiului public este absolut necesară. Activarea acestor spații reziduale cât 
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și spațiile verzi conservate, printr-o organizare unitară și echilibrată poate 
descongestiona aceste cartiere din punct de vedere al fluxurilor, și totodată alături 

de reabilitarea generală a imobilelor poate transforma aceste cartiere în zone de 
locuit moderne, cu un nivel al calității vieții și al calității locuirii ridicat. 

Degradările spațiului public aferent cartierelor de locuit prin apariția unor 
inserții de clădiri (garaje,chioșcuri,accese-scări, rampe-la diferite zone din parterul 
clădirilor sunt prezentate în figura 2-56b. 

 

 
Fig. 2-56b. Spații publice in care au aparut insertii cu cladiri parazitare 

 
O altă tipologie de degradare a spațiului public o reprezintă împrejmuirile 

/îngrădirile abuzive a unor porțiuni din spațiul verde, zone care de cele mai multe ori 
devin zone de depozitare (fig. 2-56c). 
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Fig. 2-56c. Spațtii publice imprejmuite abuziv 

 
În unele zone spațiul verde este de-a dreptul devastat de posibilitățile ad-

hoc de amplasare a diferitelor spații de parcare. Acest fenomen fiind tolerat și 
încurajat de locuitorii acestor zone prin simpla motivație că locurile de parcare din 
cartier sunt insuficiente. Astfel asociațiile de locatari din aceste zone nu își pun 
problema amenajării acestui spațiu și crearea unor zone moderne de garare. 

Lipsa organizării si a implicării locuitorilor în viața socială, și activarii 

spațiului comunitar, public, aferent zonelor în care locuiesc, duce de multe ori la 

generalizarea unui fenomen de dezinteres masiv, asupra spațiului public. Astfel nu 
puține sunt exemplele în care anumite zone din spatele blocurilor sunt transformate 
în mici gropi de gunoi insalubre (fig.2-57), fenomen care pune in pericol sănătățea 
locuitorilor din aceste zone.  
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Fig. 2-57. Spații publice transformate în zonde de depozitare 

 

Recent sau retrocedat fâșii din acest spațiu public și în curțile interioare ale 
acestor ansabluri de locuit au apărut mici firme sau spații cu funcțiuni diverse, care 
prin configuratia lor si pozitionare, creaza deficiente majore circulatiilor si reduc 

semnificativ posibilitatea de a se realiza spatii verzi amenajate (fig. 2-58). 
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Fig. 2-58. Spatii publice din interiorul cvartalelor retrocedate 

 
În urma analizei situației existente cu privire la spațiile publice, zonele de 

parcare, circulații și accesibilitate, se trage concluzia că sunt necesare intervenții 
urgente asupra amenajării și reabilitării acestuia.  

Trebuie precizat că au existat demersuri și în unele cartiere sunt deja 

amenajate zone de parcare și spații de joacă, prin implicarea municipalității.  

Spațiul verde amenajat lipsește însă în cele mai multe zone, și necesită o 
atenție deosebită, deoarece are potențialul de a genera puncte de coagulare socială, 
și de a defini comunități. 
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2.5. Sisteme constructive 
 
În această secțiune se face o trecere succintă în revistă a configurațiilor 

structurale generale ale clădirilor de locuit realizate din panouri mari prefabricate din 
beton armat. 

 

2.5.1 Sistemul structural 
 
Structura acestor clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton 

armat este principial alcătuită dintr-un ansamblu de diafragme, pline sau cu goluri, 
verticale, transversale, longitudinale și diafragme orizontale (planșee), care 

formează o structură rigidă spațial.  

 
Din punct de vedere al alcătuirii sistemul structural se poate clasifica astfel: 

 structura principală 
o infrastructura; 
o suprastructura. 

 structura secundară 
o pereți exteriori 

o pereți interiori portanți 
o pereți interiori desparțitori 
o cabine spatiale de grup sanitar 
o planșee 
o scări 
o cosuri de ventilatie 

o cornișe. [51]. 
 îmbinări 

 

În cadrul sistemului constructiv din panouri mari prefabricate, aceste erau 
executate la dimensiunile de cameră și livrate pe șantier într-un stadiu avansat de 
finisare. Execuția clădirilor din panouri mari cuprinde trei faze principale: 

 executarea nivelului zero (cota +0.00), respectiv a infrastructurii, 

cuprinzând fundațiile și zidurile subsolului, placa primului planșeu și 
racordurile la instalațiile și rețelele exterioare; 

 executarea suprastructurii: montarea panourilor; 
 executarea lucrarilor finale de finisare si echipare [51]. 

 
Prin modul de dispunere în plan diafragmelor verticale, prin variaţia 

numărului şi a distanţelor dintre acestea, se pot obţine următoarele tipuri de 

structuri:  
 structura cu diafragme dese pe ambele direcții - tip fagure - tipică 

pt. blocurile de locuințe tip din panouri mari prefabricate; ele sunt 
foarte rigide și prezintă deformații mici. 

 structură cu diafragme rare - tip celular, se utilizeaza la clădiri cu 
încăperi mari, ce delimiteaza o unitate functionala (apartamente 

etc.); diafragmele au rol de preluare a încărcărilor orizontale și 
verticale, iar cadrele au rol de preluare în special a încărcărilor 
verticale; au o rigiditate moderată  
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2.5.1.1. Structura principală 
 
Infrastructura clădirilor din panouri mari s-a realizat de obicei, cu subsol 

general și a fost astfel alcătuită încât să formeze un ansamblu spațial cu rigiditate 
mare pe ambele direcții. O atenție deosebită s-a dat legăturii dintre infrastructura și 
suprastructura clădirii, astfel încât să se obțină o conlucrare efectivă și sigură între 
acestea. Fundațiile clădirilor din panouri mari s-au realizat în mod curent continue 

sub toți pereții portanți din beton simplu, de clasa minima. Pereții subsolurilor s-au 
realizat fie din beton (simplu sau armat) monolit fie din panouri prefabricate. 
Rezemarea pereților subsolului pe fundații s-a realizat fie direct, fie prin intermediul 
unei centuri cuzinet realizată din beton armat monolit de clasa minima Bc 10. La 

pereții subsolurilor executate din panouri mari, acestea aveau grosimea minima de 
16 cm și clasa betonului Bc 20. Centura cuzinet era prevăzută obligatoriu la toate 
clădirile cu peste 5 niveluri [54]. 

Exemple de alcătuire a infrastructurii sunt prezentate în figura 2-59: a -
infrastructură cu pereţi din beton monolit cu centură cuzinet; b -infrastructură cu 
pereţi din beton monolit fără centură cuzinet; c, d a)infrastructură cu pereţi din 
panouri prefabricate; 1- fundaţie continuă din beton monolit; 2- centură cuzinet din 
beton monolit; 3- centură din beton armat monolit; 4- perete din beton monolit; 5- 
centură în grosimea peretelui; 6- placă din beton turnat; 7- panou de planşeu; 8- 

panou de perete interior; 9- panou de perete exterior; 10- panou de perete interior 
pentru subsol; 11- panou de perete exterior pentru subsol; 12- axele modulate ale 
pereţilor portanţi [54].   

 

 
Fig. 2-59. Exemple de alcătuire a infrastructurii [54] 
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Alcătuirea de principiu a unei structuri din panouri mari este prezentata in 
figura 2-60 si cuprinde cateva elemente: 1-panou de perete portant exterior; 2- 

panou de perete portant interior; 3- panou de planșeu; 4- beton turnat in stalpișori 
(imbinari verticale); 5- armaturi verticale in stalpișori; 6- izolatie termica; 7- beton 
turnat in centuri (imbinari orizontale); 8- armaturi orizontale in centuri. [54]. 

 

 
Fig. 2-60. Alcătuirea de principiu a unei structuri din panouri mari [54] 

 
Suprastructura clădirilor din panouri mari era alcătuită din diafragme 

verticale (pereţi) şi orizontale (planşeu), care creează încăperi cu funcţiuni variate. 
Diafragmele verticale s-au proiectat şi dispus astfel încât să să respecte următoarele 
cerinţe: 

 distanță între diafragme să nu depășească pe nici o direcție 7,20 m; 
 dispunerea in plan a diafragmelor de diferite rigidităţi să fie cât mai 

simetrică, pentru a se reduce în măsură cât mai mare efectul defavorabil de 

torsiune generală; 
 s-a încercat ca diafragmele să fie continue pe toată lăţimea şi lungimea 

tronsoanelor şi pe toată înălţimea clădirii, asigurând astfel transmiterea 
corectă a eforturilor verticale prin pereţii subsolului la fundaţii; 

 in proiectare s-a studiat atent obţinerea unui raport judicios între plinurile şi 
golurile de uşi şi ferestre ale fiecărei diafragme. 
 

2.5.1.2. Structura secundara.  
 
Panourile utilizate la execuţia acestor clădiri se clasifică după mai multe 

criterii: după rolul static (panouri portante-structurale, panouri neportante-

nestructurale); după poziţia ocupată în clădire (panouri de pereţi exteriori, panouri 
de pereţi interiori, panouri de planşeu, panouri de scară, etc.); după structura 

panoului (panou cu structură omogenă dintr-un strat de beton, utilizat la pereţi 
interiori şi planşeu, panou cu structură neomogenă din 3 straturi, alcătuit din două 
straturi de beton şi un strat termoizolant, folosit cel mai frecvent la pereţii exteriori, 

BUPT



                        2.5.2 – Sistemul structural 

 

85 

panou cu structură neomogenă din mai multe straturi, utilizat la anveloparea 
exterioară). 

În fig. 2-61 se prezintă elevația unui panou de perete exterior ,împreună cu 
secțiunile verticale și orizontale prin panou. Panoul este prevăzut cu un gol de 
fereastră. Un astfel de panou este alcătuit din trei straturi: un strat interior de 
rezistență de 11 cm grosime din beton armat de calitate superioară - B 250 - un 
strat termoizolator de 6 cm din pâslă minerală,și un strat exterior de protecție de 5 
cm tot din beton B 250. Pe fețele laterale ale stratului de rezistență sunt prevăzute 
lăcașuri care după betonarea îmbinării creează penele de beton proiectate pentru a 

prelua lunecările. 
Pentru a asigura legătură dintre cele două straturi de beton despărțite prin 

stratul termoizolator, se folosesc nervuri din beton de rezistență. Aceste nervuri se 

dispun pe conturul panoului, în jurul golurilor și intermediar, după voie (sect. 3-3). 
Grosimea acestor nervuri se reduce la 2-3 cm pentru a evita punțile termice. 
Porțiunea de panou deasupra golului are rol de buiandrug și se armează în 
consecință. În dreptul nervurilor se prevăd armături longitudinale și transversale sub 

formă de carcase plane care formează armătura de rezistentă a panoului. Armarea 
panoului se vede în figura 2-61 [75]. 

 

 
Fig. 2-61. Detalii constructive panou exterior cu gol [75] 

 
În figura 2-62 a se da o secțiune orizontală prin rostul de îmbinare dintre 

două panouri de perete exterior și un panou de perete interior transversal. Se 
distinge și aici modul de rezolvare a celor trei probleme: de etansare hidrofugă, 
termică și de rezistență.  

Alăturarea panourilor exterioare creează profilele speciale necesare pentru 
realizarea etanșării hidrofuge și pentru amplasarea stratului termoizolator cu 

eficiență ridicată din rost. Acest strat termoizolator realizat din pîsla minerală, se 
îmbrăca într-un strat de carton asfaltat. Acesta are rol de a proteja termoizolația 
care vine în contact cu umezeală din betonul de îmbinare. În spre exterior cartonul 
inchide volumul de aer din rost.  

Îmbinarea de rezistență se realizează între straturile de rezistență ale 
panourilor exterioare și între panoul interior transversal .Toți pereții la limită lor sunt 

șicanați și prevăzuți cu nișe în care pătrunde betonul formând pene de forfecare. În 
rost se face legătură între armăturile orizontale ale panourilor folosind îmbinări prin 
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eclise sudate. Pentru a putea executa aceste îmbinări fața laterală a panoului este 
retrasă cu 10 cm de la nod.  

În rost se montează armături longitudinale, verticale care servesc la 
preluarea eforturilor de întindere din efectul de diafragma verticală (marca b). Se 
montează în plus și bare transversale pe lățimea rostului. În figura 36 se mai 
prezintă și o variantă mai nouă de realizare a etanșării hidrofuge, folosind un profil 
cornier din PVC montat dinspre interior. 

 

 
Fig.2-62. Detalii constructive panou exterior sectiune orizontala [75] 

 
În figura 2-62 se dă secțiunea orizontală printr-un rost vertical între cei doi 

pereți interior. Pereții interiori se execută din beton plin într-un singur strat având 
numai funcțiunea de rezistență și de izolare fonică la zgomotul aerian. Această 
cerință se rezolvă automat prin masivitatea peretelui din beton greu. Grosimea 
peretelui este de 14 cm. Îmbinarea este deci numai de rezistență. Panourile 
prefabricate au fața retrasă de la nod pentru a se putea realiză legături cu eclise 
sudate între mustățile panourilor opuse ale aceluiași perete. În rost sunt montate 

armături verticale (marca c) și transversale formând un stâlpișor armat care în 
rostul orizontal (la nivelul planșeului este solicitat la eforturi tangențiale. Panourile 
au pe fața lor de contact nișe în care pătrunde betonul de monolitizare și dă naștere 
la pene de forfecare. Nodul rezolvă îmbinarea între panourile aceluiași perete, 
formând diafragme verticale plane după două direcții perpendiculare și asigură 
totodată îmbinarea între pereți creînd un efect spațial. Această îmbinare – tip - stă 
la bază și a altor cazuri particulare când lipsesc unul sau două panouri, sau când 

lângă nod este plasat un gol de ușă [75]. 

Realizarea diafragmei orizontale se face prin asamblarea panourilor de 
planșee. (fig. 2-63). Realizarea unui panou de planșeu curent, rezemat pe cele patru 
laturi, se prezintă în fig 2-64. 
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Fig.2-63. Detalii constructive panou de planșeu prefabricat [75] 

 

 
Fig.2-64. Detalii de armare panou de planșeu prefabricat [75] 

 
Se vede planul de cofraj al elementului, precum și armarea la partea 

inferioară respectiv superioară a plăcii. Armarea se face cu carcase plane sudate. 
Panoul de planșeu se reazemă pe pereții portanți prin intermediul dinților cu care 

este prevăzut pe perimetrul sau (detaliul 3, 2-63). 
În figura 2-65 se prezintă detaliul de rezemare a două panouri de planșeu pe 

un perete interior de 14 cm. Rezemarea se face pe porțiunea de 5 cm în secțiunea 
2-2. În dreptul secțiunii 1-1 se creează penele de monolitizare. De asemenea din 

cele două panouri de planșeu alăturate, se lasă mustăți care se îmbină între ele cu 
eclise sudate. De-a lungul rezemarii se realizează o centură armată cu 2 bare de 
Φ12 mm. Rezemarea planșeului pe perete se face prin intermediul unui strat de 

mortar de poză de 2 cm grosime din mortar de ciment M 100. 
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În ceea ce privește rezemarea planșeului pe peretele exterior, acesta se 
vede în figura 2-65. Totodată se vede și îmbinarea între panourile de perete 

suprapuse ale celor două nivele. Rostul orizontal are o alcătuire specială în sensul că 
este protejat hidrofug și termic în mod diferit față de rostul vertical. 

Rostul este alcătuit sub formă de prag, pentru a evita pătrunderea apelor 
din exterior. Acesta prezintă o măsură suplimentară față de închiderea rostului cu 
mortar de aracet și o bandă elastică de polistiren expandat. Între cele două panouri 
se creează un strat de aer necesar evitării efectului de capilaritate. Rostul termic 
adică evitarea punții de frig se realizează cu un strat de material termoizolator cu 

eficiență ridicată de exemplu cu polistiren expandat.  
Îmbinarea de rezistență cuprinde straturile de rezistență ale celor două 

panouri de perete și panoul de planșeu. Rezemarea planșeului se face tot pe 5 cm 

prin intermediul dinților. Planșeul are armături care se îmbină cu mustățile lăsate din 
panoul inferior, cu ajutorul unor eclipse îndoite în unghi drept. De-a lungul îmbinării 
se prevede și o centură continuă armată cu 2 bare de Φ12. Aceste bare au un rol 
deosebit în cadrul diafragmei orizontale. Ele preiau efortul de întindere care apare în 

cazul solicitărilor orizontale. 
 

 
Fig.2-65. Detalii de realizare rosturi panouri prefabricate [75] 

 
Atât planșeul cât și panoul de perete superior se montează pe un strat de 

mortar de poză de 2 cm grosime cu marca M 100. Panoul superior se leaga numai 
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prin armături verticale. Se contează numai pe forțele de frecare și pe stalpisorii 
verticali dintre panouri. La partea inferioară, panoul este prevăzut cu un uluc care 

urmărește profilul rostului.  
Dupa cutrenurul din `77, pe toţi pereţi care formează diafragme verticale 

conform P100-78 [28] s-au prevăzut centuri la fiecare nivel. Centurile trebuiau 
astfel alcătuite încât să permită turnarea şi compactarea betonului cât şi un control 
vizual al umplerii efective a îmbinării (fig. 2-66). 

În figura 2-66 este prezentată alcătuirea centurilor: a,b,c- lăţimea minima a 
centurilor; d- rezemarea continuă a panourilor de planşeu; e- rezemarea discontinuă 

a panourilor de planşeu; f,g- zonă activă a centurii; h- rezemarea panourilor de 
pereţi pe mortar; i - rezemarea panourilor de pereţi prin subbetonare; 1- dinţi rari 
de rezemare; 2- zona activă a centurii interzisă pentru conducte de instalaţii şi în 

care se pot dispune armături longitudinale ; 3- conducte de instalaţii electrice; 4- 
bare longitudinale în centură; 5- mortar de ciment matat; 6- mortar de poză aşezat 
în exces; 7- beton turnat înainte de montarea panoului de perete; 8- beton turnat 
după montarea panoului de perete; 9 - mortar de ciment montat în rostu neumplut 

cu betonul din centură [54]. 
 

 
Fig.2-66. Detalii de realizare centuri [54] 
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Dimensiunile nominale ale panourilor s-au stabilit în funcţie de dimensiunile 

încăperilor (celulelor constructive) de gabaritele de transport şi de capacitateade 
ridicare a utilajului. La confecţionarea panourilor se prevedeau găuri, şanţuri, canale 
doze, dibluri, ghermele, etc., necesare pentru trecerea şi fixarea conductelor de 
instalaţii, pentru fixarea tâmplăriei şi a obiectelor tehnico-sanitare, pentru sprijinirea 
provizorie a panourilor, pentru controlul verticalitaii diafragmelor etc. Panourile 
prefabricate se realizeazau din beton obişnuit sau din beton uşor cu agregate din 
granulit, având clasă minima Bc 20. În vederea transportului, manipulării şi 

montajului, panourile erau prevăzute cu cârlige de ridicare realizate din oţel beton 
OB 37 cu diametrul minim de 10 mm, de regulă, iar la panourile de pereţi erau 
prevăzute două cârlige, panourile de planşeu având 4 sau 6 cârlige [54]. 

În figura 2-66 se prezintă un exemplu de montarea a pereţilor exteriori: 1- 
panou de pereţi exteriori; 2- panou de planşeu; 3- mustăţi de continuitate pe 
verticală; 4- bare de continuitate pe verticală între pereţi exeriori; 6- eclisă de 
legătură; 7- şaibă şi locaş pentru poziţionarea cu precizie pe dornul a; 8- locaş 

pentru bolţurile de poziţionare; 9- ureche de ridicare pereţi exteriori; 10- ureche de 
ridicare planşee; 11- bucle ∅ 16 pentru continuitate pe orizontală- legătură la colţuri 

între planşee; 12- bară de legătură prin sudura între bare; 13- locaş pentru fixarea 
tensorului d în peretele exterior;14-locaş pentru fixarea tensorului în planşeu; 15- 
locaş vertical pentru dornul a; 16- buclă curentă de legătură; 17- folie butarom; 18- 
polistiren; 19- bandă compresibila din polistiren; 20- spirală pentru fretarea 
monolitizării; 21- bare de continuitate a monolitizării pe verticală; 22- tâmplărie 

înglobată [54] 
 

 
Fig.2-67. Montarea panourilor de exterior [54] 
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Panourile de pereţi interiori portanţi au rolul de a prelua încărcările şi de a 

compartimenta spaţiul interior al clădirii. Panourile executate erau pline sau cu 
goluri pentru uşi. Structura cea mai larg utilizată pentru panourile de pereţi portanţi 
interiori este cea cu strat unic din beton armat clasa Bc20. Grosimea pereţilor era de 
cel puţin 14 cm pentru clădiri cu maximum 6 nivele şi de minimum 16 cm pentru 
clădiri cu 7-9 niveluri. Din calculul de rezistentă rezultă armarea panourilor cu plase 
şi carcase sudate din oţel PC52 şi STNB. 

 

Panouri de pereţi interiori despărţitori erau în general neportante, având în 
principal funcţia de element despărţitor (fonoizolant) între camerele aceluiaşi 
apartament sau de element portant al instalaţiei tehnico-sanitare. Pereţii respectivi 

trebuiau să asigure izolaţia fonica la o greutate cât mai redusă, să fie incombustibili 
şi rezistenţi la umiditate. Pereţii despărţitori se executau din materiale uşoare, iar 
când se realizeazau din beton armat, grosimea lor era de aproximativ 6 cm, pentru 
a se asigura izolarea fonică. Panourile de pereţi despărţitori din beton se armau cu 

plase sudate din STNB. Când se utilizează elemente spaţiale (băi, cămări), grosimea 
minimă a pereţilor era de 4 cm. 

 
Panouri de pereţi exteriori, de faţadă au rolul de a închide clădirea la 

exterior, de a o proteja împotrivă agenţilor exteriori, de a prelua încărcările şi de a 
asigură o imagine plăcută construcţiei. Soluţia de pereţi exteriori generalizată la noi 

în ţara este aceea cu panouri având înălţimea unui nivel şi lungimea egală cu 
interaxul unei celule constructive (încăperi). Panourile erau fie pline fie cu goluri 
pentru uşi şi ferestre. Pentru panourile de pereţi exteriori portanţi, cea mai largă 
utilizare a avut-o structură de pereţi în trei straturi (fig. 2-68), care este alcătuit 
astfel: 

 un strat interior de rezistentă din beton armat clasa Bc20, având grosimea 
de 10-14 cm, în funcţie de înălţimea clădirii şi de modul de realizare a 

legăturii cu stratul exterior. 
 un strat termoizolant median, realizat de preferinţa dintr-un material rigid, 

grosimea acestui strat fiind determinată în bază unor calcule termotehnice. 
 un strat de protecţie din beton armat Bc20 grosimea de minimum 6 cm 

 
Legătura dintre cele două straturi de beton se realiza fie cu agrafe din oțel, 

fie cu nervuri de beton armat de 4-6 cm grosime. Poziția și numărul legăturilor se 

stabilea în funcție de dimensiunile și de forma panoului. Armătura stratului de beton 
de rezistență rezultă din calculul de rezistență și era realizata sub formă de plase și 
carcase sudate din oțel PC 52, PC 60 și din STNB. Stratul de protecție din beton 
armat se armă cu plase din STNB (cu diametrul de minimum 3 mm, la cel mult 10 
cm distanță). Nervurile se armau cu carcase sudate din bare transversale de 
minimum 4 mm, la 15 cm. 

 
Alcătuirea de principiu a unui panou de perete exterior portant din trei 

straturi este prezentat în figura 2-68: 1)-strat exterior de protecţie; 2) - strat 
termoizolant; 3) - barieră de vapori; 4) strat interior de rezistentă; 5)  plasă din 

STNB a) 3/100; 6)-armătura de bordare a golului (cu continuitate prin sudura); 7)- 
nişe pentru legătura pe verticală; 8) - armătura orizontală de bordare a golului; 9) - 
mustăţi orizontale; 10) - mustăţi verticale; 11) -buiandrug; 12) -ghermele de lemn 

înglobate; 13) - cârlige de ridicare [54]. 
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Fig.2-68. Alcatuirea de principiu al unui panou exterior portant din 3 straturi [54] 

 
Panourile de scară erau prefabricate în special după soluţiile constructive 

curent utilizate la scări. În general, scările se proiectează cu două rampe şi podest; 
numai în cazuri excepţionale, când dimensiunile casei scării sunt prea reduse, se 
folosesc scări cu una sau trei rampe. 

După soluţiile constructive curent adoptate, scările se realizează din: 
 elemente separate de rampa si podest; 
 element unic de rampa cu semipodestele adiacente (fig. 2-69), 

solutie reprezentand un grad sporit de industrializare. 
 

 
Fig.2-69. Panou de scara cu structura dala plina [51] 
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Ca soluţie particulară, trebuie amintită soluţia Institutului Proiect-Bucureşti 

(I.B.P.), caracterizată prin divizarea scării în elementele componente, cu treptele 
(fără contratrepte) suspendate de vang la o extremitate şi simplu rezemate la 
cealaltă, în locaşuri practicate în panourile de pereţi. Dificultăţile create la 
prefebricare-montaj, datorită numărului mare de elemente, sunţ compensate parţial 
prin prefinisarea totală cu beton de mozaic a treptelor şi a vangului. 

Structură rampelor şi podestelor, soluţiile curente se împart în: 
 structura cheson (fig. 2-70a) cu vangurile şi treptele aparente la faţă 

inferioară; 
 structură dală plină (fig. 2-70,b) sau cu goluri cilindrice transversale 

(fig. 2-70c), cu faţa interioară plană [51]. 

 

 
Fig.2-70. Structuri curente şi condiţii de rezemare a panourilor de scara [51] 

 
În funcţie de alcatuirea constructivă, rezemarea scărilor la fatada se face: 

 a)-în cazul elementelor separate, rampele reazemă pe podeste, care 
sunt purtate de console scurte ieşite din panourile de pereţi interiori 
transversali (fig. 2-70, a şi c); 

 b)- în cazul panourilor de rampă + podest, rezemarea se face, fie pe 
panourile exterioare - când se admite decalarea rosturilor orizontale 

în dreptul casei scării ( 2-70b). 
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Armarea panourilor mari prefabricate din beton armat s-a realizat pentru 
diferite grade seismice. Dupa  seismul din ‗77  s-au modificat gradele seismice. In 

consecinta diametrele armaturilor verticale din panourile prefabricate s-au marit cu 
2mm. 
 

 
Fig. 2-71. Plan de armare fundaţii pentru proiect tip 744 pentru diferite grade seismice [64] 

 

 

2.5.2. Soluţiile structurale pentru cladirile P+4E din panouri 

mari: Proiect T744-62;75,T744/R-77 Db, si Pr. 770-78;84 Pa 
 

Structura de rezistență a secțiunilor cuprinse în proiectul 770 se compun 

din: 
 infrastructura cu subsol general format din pereți din beton armat monolit 

sau prefabricat cu grosimi de 20 cm, așezați pe fundații continue și planșee 
din beton prefabricate peste subsol. 

 suprastructura este alcătuită în întregime din panouri mari prefabricate 
compusă din pereți dispuși transversal și longitudinal, pe care reazemă 

planșeele din beton armat. 
Structura de rezistență, după realizarea monolitizarilor dintre panourile 

prefabricate formează un ansamblu de diafragme verticale, transversal și 
longitudinal, legate între ele prin planșee- diafragme orizontale sau șaibe orizontale. 
 

Diafragmele au rigiditate mare în planul lor, iar eforturile din încărcările 

laterale sunt în general reduse, armarea lor de cele mai multe ori rezultă 

constructiv. Structura spațială obținută după monolitizare are o mare rigiditate 
spațială. După dispunerea în plan a diafragmelor verticale dese, structura este 
cunoscută sub denumirea de structură fagure. Diafragmele îndeplinesc și rolul de 
separare a încăperilor.Clădirea se poate considera ca fiind formată din o serie de 
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cutii închise, nedeformabile din punct de vedere volumetric, asamblate între ele și 
legate continuu pe toate laturile. 

Caracterul spațial în ansamblu și al fiecărei diafragme verticale este favorabil 
pentru preluarea și transmiterea sarcinilor gravitaționale și orizontale. Planșeele că 
diafragme orizontale (șaibe orizontale, rigide în planul lor) sunt capabile să lucreze 
în condiții foarte bune la acțiunile orizontale.  

În același timp ele impun o deplasare orizontală, aproximativ aceeași pentru 
toate diafragmele verticale. Secțiunile Db au fost asamblate în tronsoane liniare sau 
cu decalări și prevăzute cu rosturi de dilatație - tasare la maxim 60 m.  

a)Infrastructura 
Infrastructura blocurilor de locuit din panouri mari prefabricate , este 

alcătuită din fundații continue din beton simplu B 75(C6/7,5). 

Pereții subsolului de 20 cm grosime au fost executați monolit pentru început 
și apoi prefabricat. În soluția monolita betonul utilizat a fost B150 (C 12/15).  

Planșeele peste subsol sunt realizate în soluție prefabricată. Monolitizarea lor 
cu pereții subsolului și a peretelui se face prin subturnarea unei centuri  orizontale 

din beton B300 (C20/25). 
 
b)Suprastructura 
Suprastructura clădirii este realizată în întregime din panouri mari 

prefabricate. Panouri de pereți exterior de 27 cm grosime cu următoarea alcătuire: 
 stratul interior de rezistență de 12-14cm grosime din beton B 250 

(C16/20); 
 stratul interior din vată minerală G 100- de 8 cm sau BCA de 10 cm; 
 stratul exterior de protecție de 7 cm  grosime din beton B250 

(C16/20). 
Panourile de pereți interiori cu grosimea de 14 cm din beton B 250 (C16/20) 

asigură o rezemare de 3 cm a planșeelor prefabricate  
Planșeele sunt plăci plane încărcate perpendicular pe planul lor din 

încărcările gravitaționale și în planul lor în încărcările orizontale și au grosimea de 14 
cm. Sunt realizate din beton B 250 (C16/20). Ele reazemă continuu pe 3 sau 4 laturi 
și sunt prevazute cu praguri și cu mustati pe contur.  

Scările au fost realizate din panouri de podest rezemate pe 3 laturi și rampe 
de scară care reazemă pe podeste. Ele sunt realizate din beton B 250 (C16/20).  

Armarea panourilor prefabricate s-a făcut cu bare din oțel  OB 37, PC 52, PC 
60 și STNB.  

Toate panourile de pereți și planșee au fost prevazute pe contur cu praguri 
sau alveole la 30 cm distanță pe orizontală și 16 cm distanță pe verticală.  

Panourile de planșeu sunt prevăzute pe contur atât  la partea superioară cât 
și la partea inferioară cu mustăți la 60 cm distanță.  

Panourile de pereți au și ele pe fețele verticale alveole și mustăți . 
 

c)Îmbinările 
Îmbinările dintre panourile ce alcătuiesc structura de rezistență au la bază 

principiile stabilite în proiectul tip T744:  
Îmbinările se realizează prin monolitizare cu ajutorul unor stâlpișori și 

centuri din beton armat B300 (C 20/25).  
Îmbinarea orizontală realizată prin subbetonare este prevăzută cu alveole și 

praguri dese, cu scopul preluării și transmiterii eforturilor tangențiale.  

Armăturile se inadesc (continuizeaza) prin sudare, prin suprapunere sau cu 
eclise, în toate centurile și în toți stalpisorii.  

BUPT



  Analiza fondului construit pentru clădiri de locuit în medii urbane - 2 

 

96 

În general armăturile verticale din panourile de pereți se continuizeaza  prin 
sudura cu cele din elevațiile subsolului  și cu cele din panourile superioare. Ele au 

rolul de a prelua eforturile principale de întindere din compresiune excentrică 
împreună cu barele verticale din stâlpișori.  

Îmbinările verticale fiind de tip  - deschis‖ pe ambele direcții, mustațiile 
orizontale se innadesc prin sudură cu eclise sau prin suprapunere.  

Îmbinările barelor verticale din panouri se fac prin sudură cu două eclise.  
Proiectele tip 744R; 770; au fost revizuite după cutremurul din 1977 prin 

proiectul 744-78 și apoi prin proiectul 770-84. 

 
 

2.5.3 Calculul de rezistență a panourilor: elemente de 

principiu 
 

Panourile de planșeu a blocurilor de locuințe de tip P+4E, au fost calculate 
conform proiectelor tip ca elemente de plăci plane încovoiate simplu rezemate pe 2, 
3 sau 4 laturi.  

Încărcările normate și cele de calcul pentru planșeele care se utilizează sunt 
prevăzute în tabelele B1, B3 și B4 din proiectele tip și ele sunt de 1080daN/m2;-
1160 daN/m2 - pentru planșeele de terasă și 660 daN/m2 pentru planșeele curente 

fără pereți despărțitori, iar pentru planșeele cu pereți despărțitori încărcările sunt 
cuprinse între 820 daN/m2 - 1510 daN/m2.  

În tabelele respective, în funcție de tipul de rezemare a plăcilor plane 
încovoiate, sunt prezentate momentele de calcul, armare efectivă și momentele 
capabile.  

Eforturile secționale în proiectul 744 și 770 s-au calculat în domeniul elastic, 
conform prevederilor STAS în vigoare de exemplu STAS 10107/1-77 [75] și STAS 

10107/2-77 [76]. Dimensionarea panourilor de planșeu la proiectele revizuite s-a 
făcut în conformitate cu STAS 10107/0-76 [77] și a instrucțiunilor tehnice P59-80 

[78].  
Panourile de pereți - diafragmele verticale s-au calculat la încărcări cuprinse 

în planul lor. Calculul s-a făcut separat pentru diafragmele verticale și separate 
pentru diafragmele orizontale tinand seama de lățimea de conlucrare a pereților 
perpendiculari în funcție de tipul de secțiune în anexa R10, R11, R12, R13, R14, R15 

și R16 sunt prezentate, diafragmele longitudinale interioare și exterioare, că 
dimensiuni și armătura verticală, respectiv diafragmele transversale interioare și de 
capăt ca dimensiuni și armari verticale.  

Aceste diafragme au fost armate în mod diferit în funcție de gradul seismic 
6,7 și respective 8.  

În anexele R19-R21, pentru fiecare tip de diafragmă, sunt prezentate 

eforturile secționale maxime, armarea verticală și orizontală, precum și eforturile 
secțional capabile.  

Pentru calculul seismic, în funcție de proiectul tip și anii de elaborare s-au 
utilizat, codurile românești destinate proiectării clădirilor de locuit cu structură de 
rezistență din panouri mari, menționată în Capitolul 2 :P13-63; P13-70; P100-
81(P101-78); P100-81 (P101-81).  

La dimensionare, conform proiect 770, s-a avut în vedere că procentul de 

armare vertical a diafragmelor să fie: de 0.03% pentru gradul seismic 6, de 0.05% 
pentru gradul seismic 7, și de 0.07% pentru gradul seismic 8.  

Dimensionarea și verificarea fiecărei diafragme s-a făcut având în vedere o 
serie de ipoteze după cum urmează : 
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 pentru gradul seismic 6 si 7 s-a considerat ipoteza defavorabila ca 
panourile interioare ar fi executate din beton B 200 (C12/15). 

 pentru cazurile în care panourile de pereți interiori s-au turnat în 
casete, în poziție vertical, rezistența la compresiune a betonului a 
fost redusă conform STAS 10107/0-79, cu coeficientul condițiilor de 
lucru. 

Notă: în poligoanele de prefabricate din Timișoara (T.C.M.T.) panourile 
interioare s-au turnat în casete în poziție orizontală. 

 diafragmele exterioare cu goluri, s-au considerat în calcul ca 

diafragme pline, cu aria și momentul de inerție al secțiunii nete. 
 pentru simplificarea calculelor s-a considerat că efortul unitar de 

compresiune din încărcările gravitaționale  este în medie 8.5 

daN/cm2 pentru diafragmele interioare si 10 daN/cm2 pentru 
diafragmele exterioare. 

 armătura pentru preluarea eforturilor unitare de întindere din 
momentul încovoietor, s-a luat pentru o lungime a zonei întinse 

egală cu 0.2 din lungimea diafragmei. 
Calculul solicitărilor în diafragme și buiandrugi (rigle de cuplare) s-au 

determinat, conform breviarului de calcul din proiectele tip, cu ajutorul calculatorului 
electronic, folosind programul ISLGC, conform studiului IPCT nr. 4201/I-oct 1965, 
respective cu programul D.T.V.E. existent la ISLGC.  

Pentru unele din tronsoane calculul s-a făcut în mod simplificat manual. 

Concluzii privind calculul efectuat în proiectele tip 770. 
Este evident că în ceea ce privește calculul panourilor de planșeu tip P, 

acestea în mod simplificat s-au considerat simplu rezemate pe contur, deși în 
realitate prin sudarea armăturilor (mustăților de pe contur) asigură o continuitate 
peste reazeme, cel puțin pentru încărcarea moartă și utilă. În concluzie există o 
rezervă de rezistență pentru încărcările gravitaționale.  

Calculul panourilor de pereți interiori I, transversali și longitudinali, și a 

pereților exteriori, E, transversali și longitudinali, s-au făcut separat în sens 
transversal și separat în sens longitudinal, admițând în felul acesta o simplificare 
majoră în calcul.  

Ori prin monolitizarea panourilor între ele se asigură o conlucrare spațială 
care prezintă o rezervă de rezistență. 

Ținând seama de ghidul ''Ghidul pentru expertizarea tehnică a clădirilor 
amplasate în zonă seismică'' și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție (consolidare) 

pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, executate pe bază 
proiectelor tip 944 și 1400, S+P+3E- panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT - 
indicativ GT045-02 [79], elaborate de Institutul de Proiectare, Cercetare și Tehnică 
de Calcul în Construcții-IPCT S.A. București, în care se arată că respectarea 
prescripțiilor de alcătuire deși nu au fost respectate în totalitate, structura în 
ansamblul său nu intră în colaps, dar ne semnalează unele elemente care au o 

vulnerabilitate seismică mai ridicată.  
Verificarea structurii la acțiuni seismice s-a făcut prin metoda A prevăzută 

de Normativul P100-92.  
Calculul static în domeniul elastic s-a făcut cu programul CASE 06 pentru 

toate tronsoanele proiectului tip. Și aici metodele de calcul pentru cele două direcții 
principale s-au ales în bază prevederilor Normativului P85-96. Rezultatele calcului 
static ne arată că la toate structurile, secțiunile ''critice‖ sunt la parter.  

Pentru pereții structurali principali, valoarea raportului s/Rc ne arată un 

nivel uniform și scăzut al eforturilor unitare de compresiune din încărcările 
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gravitaționale, de unde rezultă că există rezerve de rezistență corespunzătoare 
pentru încărcările seismice.  

Verificările făcute la acțiunile încărcărilor din gruparea specială pentru 
secțiunile critice, montanții pereților transversali și longitudinali, riglele de cuplare 
(buiandrugii); îmbinările orizontale și îmbinările verticale, ne arată că cu puține 
excepții buiandrugii au o armare longitudinal slabă și o armare transversală 
corespunzătoare.  

Gradul de asigurare la acțiuni seismice s-a determinat separat pentru efortul 
unitar din compresiune excentrică, forță tăietoare și eforturile de lunecare din 

îmbinările verticale și orizontale, făcându-se raportul dintre capacitatea portantă 
disponibilă și efortul efectiv din seism . 

Din rezultatele prezentate rezultă că gradele de asigurare R> 1,0 ne arată 

că sunt satisfăcute exigențele de rezistență prevăzute de P85-01. Gradele de 
asigurare R< 1,0 pun in evidenta elementele vulnerabile ale structurilor si modul de 
cedare. 

Din interpretarea rezultatelor data în indicativul GT045-02, rezultă că unii 

din montanții diafragmelor sunt deficitari la forțe tăietoare asociate, ceea ce 
înseamnă că inima acestor diafragme este insuficient armată.  

În consecință gradele de asigurare ale acestor structuri, analizate în 
indicativul GT045-02[79] sunt determinate de asigurarea la forță tăietoare. Se 
precizează însă că numărul de elemente structurale în care RQ este 0,6 sau 0,7 este 
de 1 sau 2 elemente.  

Tot aici se precizează că în cazul în care aceste elemente cedează eforturile 
se redistribuie celorlate elemente, care au suficiente rezerve.  

Se reia apoi calculul cu elementele ieșite din lucru și se precizează că cele 
rămase sunt mai solicitate la compresiune excentrică și mai puțin la forțele tăietoare 
asociate . 

Se stabilesc apoi gradele de asigurare nominale R>=0,8 și se încadrează 
clădirile în gradul de risc –RS III.  

Din cele de mai sus rezultă că și acest mod de verificare este aproximativ, 
suficient de departe de realitate. 

 
 

2.6. Concluzii 
 
A. Concluzii generale privind aspectele urbanistice, arhitecturale si 

de locuire: 
În urmă analizei efectuate asupra fondului construit se poate spune că în 

România există un număr mare de clădiri de locuit realizate din panouri mari 
prefabricate.  

Clădirile realizate din panouri mari prefabricate din beton armat au fost 
realizate în cea mai mare parte după proiecte tip realizate de IPCT București și 
adaptate în situ.  

Proiectele tip prezintă diferențe între ele, și au fost îmbunătățite constant în 
etapele de realizare. Pentru Timișoara s-au determinat trei perioade majore de 
construcție în care s-au utilizat cu precădere trei proiecte tip diferite: 744;770 și 

1340 . 

Problemele generale ale acestor cladiri sunt:  
• probleme generate de intervenții neunitare la nivel de mansardare; 
• probleme generate de suprafața utilă redusă și compartimentarile 
interioare rigide; 
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• probleme privind confortul termic, ventilarea, consumul de 
energie,etc; 

• probleme privind spațiul public, accesabilitate, circulații, parcări 
Din analiza efectuata rezulta ca sunt necesare și urgente realizarea unor 

studii complexe de reabilitare urbană care să includă și să trateze procesul de 
reabilitare al cartierelor de locuit plecând de la studiul urbanistic al zonei, și apoi să 
se detalieze câteva proiecte pilot de implementare.  

Prin aceste proiecte este necesar sa se elaboreze si implementeze un set de 
reguli privind locuirea colectivă, realizarea unor proiecte integratoare in context 

urban menite să inglobeze din punct de vedere social si functional aceste zone de 
locuit, și abia apoi în plan secundar ar trebui tratate problemele tehnice aferente.  

Este imperiosa sinergența intervenției în special datorită degradării 

exponențiale a acestor clădiri. Este necesară implementarea unor proiecte flexibile, 
care să poată acoperi diversitatea spațiului construit, să răspundă la necesitățile 
acestuia și totodată să confere un set de reguli bine definit. 

Este necesară studierea posibilității de a se realiza intervenții privind 

compartimentarea interioară și dezghețarea partiului rigid. Realizarea unor studii 
ample privind posibilitățile de creștere a suprafeței apartamentelor existente. 

Este necesară și urgentă punerea în valoare a spațiului public aferent, prin 
dezvoltarea unor proiecte urbane care să exprime o strategie cerebrală asupra 
acestor zone de locuit.  

Sunt necesare instrumente care să constitue și să rezolve aceste probleme, 

să devină interfața între diferiții actori existenți (asociații de proprietari, primarii; 
instituții guvernamentale). 

 
B. Concluzii privind caracteristici structurale generale: 
Categoriile mari de unități locative ( clădiri din panouri mari de prefabricate) 

prezintă diferențe majore între tipologii din punct de vedere al câtorva criterii de 
bază: 

 diferențe în conformarea seismică în funcție de perioada în care au 
fost executate unitățile locative 

 după cutremurul din‘77 au fost reanalizate structurile din punct de 
vedere al conformării seismice mărindu-se gradul seismic 
(modificarea constând în mărirea diametrului de armătura verticală) 

 în general construcțiile au păstrat simetria pe toată perioadă de 
evoluție diferențe privind deschiderile traveilor se păstrează ( se 

utiliza modul de 30-60cm) 
 în studiile IPCT nu s-a ținut seamă de nesimetria adusă de casa de 

scară, studiile făcându-se pe diafragme plane, transversale și 
longitudinale. 

 efectul de scară nu are o influență majoră în răspunsul seismic și 
dinamic al construcției  

 calitatea materialelor utilizate și mărcile de beton folosite au rămas 
nemodificate 

 s-a păstrat tipologia de îmbinare a nodurilor dintre panourile 
prefabricate  

Clădirile realizate din panouri mari prefabricate din beton armat au avut 
comportare bună în timp, un număr mare de blocuri fiind supuse severului test 
reprezentat de cutremurul din 4 martie 1977, test la care au răspuns foarte bine. 
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3. SOLUȚII DE REABILITARE ENERGETICĂ 
PENTRU CLĂDIRI DE LOCUIT DIN PANOURI 

MARI 
 
 

3.1. Prevederile legislative și obligativitatea lor privind 

economia de energie 
 
În capitolul precedent a fost prezentată analiza realizată asupra fondului 

construit, respectiv a clădirilor de locuit realizate din panouri mari prefabricate din 

beton armat. În urmă acestei analize a fost evidențiată necesitatea pregnantă de 
intervenție și rezolvare a problemelor generale ale acestor ansambluri, construite 
într-un număr mare la noi în țara. 

Examinând atent problemele generale, majoritatea dintre ele includ prin 
prisma diferiților factori reabilitarea energetică (fig.3-1). Prin urmare, studierea și 
realizarea unor soluții de reabiliteare fezabile, utilizând materiale, tehnologii noi și 

surse alternative de energie prezintă o importanță majoră în lucrarea de față. În 
plus performanța energetică a clădirilor este nominalizată în „Documentul de poziţie 
al României‖ la cap.14 –Energie [80], constituind un punct din programul de măsuri 
pentru intensificarea şi accelerarea măsurilor de eliminare a disparităților dintre 
România şi celealte țări UE. După aderare – ianuarie 2007, România trebuie să 
îndeplinească toate angajamentele asumate prin adoptarea de măsuri viabile şi 
durabile de creştere a eficienței energetice a clădirilor. 

 

 
Fig. 3-1 Factorii de influență privind reabilitarea energetică 
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Prin urmare în actualul context european şi internațional creşterea eficienței 
energetice a clădirilor este o prioritate națională, iar tema menționată se înscrie pe 

linia priorităților naționale de aprofundare şi experimentare a măsurilor de creştere a 
performanței energetice şi reducerii pierderilor de căldură a clădirilor. 

Odată cu 1 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Legea nr. 372/2005 [81] privind 
performanţa energetică a clădirilor, lege care reprezintă transpunerea Directivei nr. 
2002/91/CE [82] privind performanţa energetică a clădirilor. Legea nr. 372 /2005 
privind performanţa energetică a clădirilor reglementează în plus aspecte esențiale 
legate de obligativitatea Certificatului de performanţă energetică a clădirii – în 

funcție de izolaţia termică şi caracteristicile instalațiilor, de expertizarea tehnică a 
instalaţiilor de încălzire, de inspecțiile periodice în scopul reducerii consumului de 
energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, de inspecţia cazanelor şi 

expertizarea tehnică a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire. 
La data de 21 februarie 2007 a intrat în vigoare Ordinul nr. 157/2007 din 

01/02/2007 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului [83], act ce 
reglementează tehnic metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor. 

Conform acesteia, proprietarii locuinţelor unifamiliale, ai apartamentelor din 
blocurile de locuinţe, ai oricarei clădiri trebuie să pună la dispoziţia potenţialilor 
cumpărători sau chiriaşi, în cazul vânzării sau închirierii, certificatul de performanţă 
energetică a clădirii începând cu 1 ianuarie 2010. Certificatul de performanţă 
energetică a clădirii este valabil 10 ani de la data emiterii. 

Directiva 2002/91/CE privind creșterea eficienței energetice a clădirilor [82] 

a fost adoptată ca un instrument legal pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor, a 
anticipa viitorul și a schimba modul de gândire privind calitatea și eficiența 
energetică a clădirilor încă din anul 2000. A fost adoptat conceptul de ―Energy 
Performances of Building Directive‘‘ (EPBD) prin care tuturor statelor membre li se 
cere stabilirea și implementarea unui program de etichetare energetică a clădirilor 
rezidențiale, comerciale, publice. În mai 2010, prin adoptarea Directivei 
reactualizate 2010/31/EU, sunt prevăzute obiective cu referire la clădirile noi și 

anume: ― Under the revised Directive, all new buildings în 2010, will have to 
consume <<nearly zero>> energy and will be expected to derive most of their 
energy needs from on-site or nearby renewable energy resources.‖ O altă schimbare 
importantă este că prin prin această decizie se cere o metodă consistentă de calcul a 
gradelor energetice ale unei clădiri în vederea standardizării unei minime 
performanțe energetice a clădirilor în rândul statelor membre UE. 

În foarte multe țări, calitatea materialelor folosite în construcția clădirilor, 

precum și operațiile de întreținere a clădirilor au determinat pierderi termice foarte 
mari ale acestora. Situația clădirilor din punct de vedere al performanței energetice 
s-a îmbunătățit mult mai repede în țările din vestul Europei decât în țările din estul 
Europei. De exemplu, în Lituania în 1990, consumul de energie termică era de 2,5 
ori mai mare decât în Suedia. Măsuratorile experimentale pentru Lituania indicau 
valori de 200 KJ/m2/grad zi, în comparație cu Statele Unite 130 KJ/m2/grad zi și 

Suedia 80 KJ/m2/grad zi. Încă din anii 1970, multe state din vestul Europei a cărei 
intensitate energetică se situa în jurul valorii de 200 KJ/m2/grad zi au început 
implementarea unor măsuri de creștere dinamică a eficienței energetice a sectorului 
clădirilor rezidențiale. În țările UE și în Elveția, acțiuni de reducere semnificativă a 

consumului de energie și de creșterea eficienței energetice a clădirilor au fost 
declanșate concret pornind de la studii și cercetarea aplicată, până la implementarea 
concretă de proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor. 
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În statele din Uniunea Europeană unul dintre cei mai mari consumatori de 
energie este și vor rămâne clădirile și sectorul rezidențial. Confrom prognozelor, ca 

urmare a creșterii nivelului de trai, numărul persoanelor pe locuință va descrește, 
necesarul de confort va crește. Pentru a asigura un confort mai ridicat într-un număr 
mai mare de clădiri va fi necesară o cantitate de energie tot mai mare. Scopul 
specialiștilor este și va fi în viitor găsirea de noi soluții în vederea creșterii eficienței 
energetice a clădirilor și instalațiilor, limitarea riguroasă a utilizării resurselor 
energetice pe de o parte, pe de altă parte reeducarea consumatorilor asupra 
posibilităților largi de economisire a energiei consumate într-o clădire [84]. 

 
În prezent pe plan internațional și național, energetica unei clădiri este 

supusă unor reconsiderări esențiale care sunt determinate de: procesul de 

urbanizare global care impune construirea a zeci și sute de locuințe noi ceea ce duce 
la necesitatea disponibilizării surselor energetice necesare; (b): sursele de energie 
primară pun probleme nu numai de disponibilitate (de ordin geo-politic, financiar) ci 
și de ordin ecologic ce vizează schimbările climatice, alterarea stratului de ozon, 

poluarea apelor, afectarea fenomenului de biodiversitate, etc; necesitatea asigurării 
unui confort minimal în locuințe este comună tuturor țărilor dezvoltate, păturilor 
sărace din țările dezvoltate, a celor aflate la periferia marilor orașe. 

 
Conform unor date experimentale, măsurile de eficiență energetică pot 

reduce consumul de energie al unei clădiri multifamiliale cu 25% până la 30%. Un 

pachet de soluții de eficientizare energetică bine conceput din punct de vedere 
tehnic poate avea o perioadă de recuperare a investiției și costurilor efectuate 
cuprinsă între 5 și 10 ani pentru cele mai multe dintre clădirile rezidențiale și 
publice. Conservarea energiei reprezintă de asemenea un potențial foarte larg în 
sensul costului efectiv. Calculele, analizele și cercetarea măsurilor de eficiență 
energetică sunt diferit efectuate pentru clădirile vechi față de clădirile noi 
multifamiliale și de clădirile publice și comerciale. În acest context, cea mai mare 

provocare o reprezintă clădirile existente, care în comparație cu țările vest 
europene, cu condiții climatice similare, sunt într-o condiție foarte proastă din punct 
de vedere al pierderilor de energie și ineficienței energetice. 

 
Datorită creşterii preţului combustibililor fosili şi a fenomenului de seră 

planetar din ce în ce mai puternic, Uniunea Europeană situează eficientizarea 
energetică a clădirilor în centrul preocupărilor guvernamentale. Pe plan mondial 

există preocupări pentru reducerea consumului de energie în așezările umane, în 
clădiri și locuințe în special, motiv pentru care clădirile - locuinte sau clădiri publice - 
sunt supuse unor reconsiderări de ordin tehnic, energetic, ecologic. Evaluarea 
consumurilor de energie constituie o problemă abordată frecvent [86]. 
 

De obicei, în România se constatată consumuri de energie foarte ridicate în 

domeniul clădirilor pentru încălzire şi preparare apă caldă, faţă de consumurile 
înregistrate în ţările Uniunii Europene. Aceste consumuri au ca efecte directe: 
cheltuieli mari pentru energia termică utilizată la încălzire şi preparare apă caldă; 
temperaturi interioare scăzute comparativ cu nivelul ridicat al consumurilor 

energetice; poluarea mediului înconjurător ca urmare a consumului specific ridicat şi 
a emisiilor de CO2. 
 

În urmă studiilor efectuate, în evoluția clădirilor de locuit s-au observat 
câteva etape distincte din punct de vedere a gradului de finisare și termoizolare a 
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panourilor exterioare. Urmărind rezultatele analizelor energetice pe tipologiile 
importante de clădiri tip se poate observa o îmbunătățire treptată la nivel de 

transfer termic.  
 
În cartierele de locuit apar pregnant primele necesități de intervenție în jurul 

anilor 2000-2005, la aproximativ 15-20 ani distanță de ultima mare etapă de 
edificare a acestor ansambluri (1982-1989).  

În această perioadă finisajele folosite la realizarea învelitorilor, au intrat într-
un proces exponențial de degradare, fenomen accelerat și de lipsa unei întrețineri 

atente a acestor suprafețe de către locatari și asociațiile de proprietari. Pe fondul 
lipsei de fonduri și a unui dezinteres față de proprietatea utilizată în comun, 
fenomen de masă ușor de instaurat după un regim socialist, aceste zone au căpătat 

rapid o imagine dezolantă, generând disconfort în special pentru ocupanții ultimului 
nivel. Aceste degradări la nivelul zonelor urbane au fost rapid resimțite în jurul 
anilor 2000 și pentru a se putea interveni și a se realiza reparații în aceste cartiere 
au apărut un set de documentații revizuite, normative, legi și hotărâri de guvern 

care să reglementeze și să asigure un nivel calitativ asupra lucrărilor.  
 
Astfel ordinul Nr. 933 din 02.07.2002 dat de Ministerul Transportului 

Construcțiilor și Turismului - pentru aprobarea reglementării tehnice  „Normativ 
privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de 
locuit existente în vederea reabilitării lor termice", indicativ NP 060-02 [86], aduce 

primele hotărâri privind reabilitarea acestor construcții, și exprimă clar necesitatea 
acestor intervenții: ―…Sunt specificate verificările higro-termice care trebuie 
efectuate în cazul clădirilor existente şi sunt analizaţi parametrii termo-higro-
energetici care trebuie determinaţi pentru stabilirea performanţelor de protecţie 
termică a anvelopei unei clădiri existente. Pe baza acestora este posibilă stabilirea 
strategiilor şi scenariilor de reabilitare şi modernizare termo-energetică, în cadrul 
auditului energetic…‖. 

Normativul oferă un instrument care facilitează evaluarea nivelului izolaţiei 
termice a clădirilor existente, în vederea îmbunătăţirii acestuia, pentru: (i) 
realizarea unui confort higro-termic corespunzător pentru utilizatori; (ii) reducerea 
consumului de energie termică; (iii) îmbunătăţirea  protecţiei mediului înconjurător 
prin reducerea emisiilor poluante din atmosferă, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea OG 29/2000 privind „reabilitarea 
termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice". 

În același an este elaborat, de către Ministerul Lucrărilor Publice 
Transporturilor și locuinței  normativul : ― Normativ pentru proiectarea mansardelor 
la cladiri de locuit‖ , indicativ NP 064-02 [87], document care stabileşte principii de 
proiectare corespunzătoare mansardelor, având funcţiunea de locuire, amenajate 
sau realizate peste ultimul planşeu al clădirilor de locuit existente sau noi. Totodată 
NP 064-02 prezintă o gamă largă de posibilități de intervenție : ― În mansarde se 

pot realiza: (i) apartamente independente pe un nivel, pe un nivel şi supantă, pe 
două niveluri (tip duplex) în funcţie de înălţimea spaţiului mansardat (existent sau 
creat) având acces separat de cel al apartamentelor de dedesubt, interior sau 
exterior, în funcţie de tipul clădirii şi de posibilităţile concrete de rezolvare; (ii) 

extinderi ale ultimului nivel, accesul făcânduse prin intermediul unei scări interioare, 
din cadrul spaţiului de la ultimul nivel; mansarda, împreună cu ultimul nivel, poate 
deveni astfel un apartament tip duplex sau triplex.  
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Există de asemenea o gamă variată de posibilități de rezolvare geometrică a 
mansardei în funcție de pantă, nr de versanți, configurația și dimensiunile spațiului.  

În anii următori apar câteva reglementări tehnice care și ele confirmau necesitatea 
intervențiilor asupra acestor ansambluri construite: Ordinului nr. 364/2005 al 
Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru aprobarea 
Reglementării tehnice  " Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu 
regim de înalţime până la P+9E [88], realizate dupa proiecte tip, prin transformarea 
acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite 
sau mansarde'', aprobarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru 

modificarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea 
măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 stabileşte lucrările de intervenţie pentru 

izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în 
perioada 1950—1990[89], etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare 
a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi 
ale asociaţiilor de proprietari. Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, 
precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.  

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - OUG nr. 
18/2009 – a facilitat o schemă financiară așteptată a fi atractivă, care a fost 

promovată şi cuprindea: 50% din alocaţii de la bugetul de stat; 30% din fonduri 
aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal 
constituite; 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte 
surse legal constituite. Actul normativ include şi categoriile de lucrări de intervenţie. 
Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, sunt: a) izolarea termică a pereţilor exteriori; b) înlocuirea 
ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în  

blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; c) termo - hidroizolarea 
terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței şarpantei; d) 
izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului 
sunt prevăzute apartamente la parter; e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi 
echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe precum şi 
remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; f) lucrări de 
refacere a finisajelor anvelopei. Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 

4 lit. a) -d) au ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 
100 kW h/mp arie utilă, în condiţii de eficienţă economică. 

 
Consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire se va impune să 

scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică; (actual este de 

180-200-240 în circa 83.000 de blocuri, necesar a fi izolate termic). 
Potrivit datelor prezentate recent de Asociația Producătorilor de Materiale de 

Construcții din România (APMCR)[90], clasa energetică medie a clădirilor din 
Romania este E, în timp ce pentru o izolare minimă necesară alinierii la standardele 

europene, este nevoie de trecerea la o clasă medie C.  
 
Toate aspectele şi acțiunile care vizeaza creşterea performanței energetice 

sunt componente esențiale care țin de managementul clădirii. La nivel european, 
statele membre își coordoneaza eforturile şi practicile de management. În ciclul de 
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management al clădirilor, statele membre iau în considerare evoluţiile pe termen 
lung, inclusiv schimbările climatice, precum şi practicile de dezvoltare utilizare 

durabilă a asezarilor umane care aduc în prim planul preocupărilor specialiștilor 
țintele de performanță.  

În România, ca de altfel în toate statele membre, se derulează programe de 
cercetare şi realizare, ale căror ținte de performanță sunt: consum redus de energie 
şi valorificarea energetică solară, utilizarea energiei fotovoltaice, reducerea cu 50% 
a emisiilor de CO2 prin îmbunătățirea performanțelor sistemelor de incalzire şi 
alegerea combustibililor fosili, reducerea consumului de energie cu până la 70% pe 

baza sistemului de izolare termică şi prin controlul temperaturilor, reducerea 
consumului de energie înglobat în materialele de construcţii, a tehnicilor de 
construcţii, a funcționării clădirilor, izolare exterioara, ferestre performante termic, 

pardoseală încălzită, consum de energie de 100-120 kwh/mp.an, folosirea lemnului 
ca material de construcţii, valorificarea energiei solare şi a sistemelor hibride: soare-
vânt, reducerea consumului de energie pentru iluminat şi prin ventilare.  

De asemena în utilizarea și realizarea calculelor termotehnice se folosesc 

Stasuri și normative aflate în vigoare, elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului. 
 
 

3.2. Soluții de reabilitare 
 

Soluțiile de reablitare propuse au fost detaliate amplu de către autor în 
raportările științifice din cadrul proiectului de cercetare InSPIRe [117],[118]. În 
subcapitolul prezent se realizează un material de sinteză a rezultatelor obținute. 
 

3.2.1. Introducere 
 
Pentru cele trei tipuri de blocuri cu regim de înălțime S+P+4E, realizate 

după proiecte tip IPCT, și anume: proiect tip IPCT 744; proiect tip IPCT 770 și 
proiect tip IPCT 1340; s-au propus o serie de soluții de reabilitare termică a 
anvelopei existente. Soluțiile alese își propun să prezinte câteva caracteristici 
termice pentru fiecare soluție aleasă și de asemenea să se evalueze capacitatea de 

reducere a consumului de energie. S-au efectuat de asemenea auditul energetic și 
certificatul de performanță energetică pentru fiecare din soluțiile alese. Aceste 
analize au fost realizate pentru fiecare proiect tip, luând în considerare stratificatiile 
existente în proiectele de catalog.  

Studiile de caz efectuate, au fost realizate pe trei tipuri de blocuri cu 
structură din panouri mari de prefabricate, considerate a fi reprezentative pentru 
perioadele în care acestea au fost construite: 

- blocul IPCT T744R specific perioadei 1962 – 1975; 
- blocul IPCT 770 specific perioadei 1975 – 1982;. 
- blocul IPCT 1340 specific perioadei 1982 – 1990. 
 
 

3.2.2. Stratificația elementelor de anvelopă analizate 
 

Proiectul tip 744 a avut utilizare mare în Timișoara în perioada anilor 1962-
1975. Sistemul termic al panourilor exterioare pentru acest bloc a fost pus în operă 
în mai multe variante, în funcție de zonificarea climatică a României , însă variantele 
utilizate cu cea mai mare frecvență atât în țara cât și în Timișoara sunt cele 
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prezentate în figura 3-2. Termosistemul realizat din pâslă minerala de 6 cm a fost 
utilizat în prima parte a realizării acestor clădiri, el fiind ulterior înlocuit cu cel 

realizat din două straturi: BCA de 2,5cm şi polistiren expandat de 2,5cm. 
Planșeul peste subsol, acolo unde au fost realizate subsoluri, a fost realizat 

de cele mai multe ori fără executarea unui strat termic adecvat. 
Terasele au fost și ele realizate de cele mai multe ori fără a acorda o atenție 

deosebită termosistemului aplicat. În majoritatea cazurilor s-a utilizat ca 
termosistem zgură GNB 450 și beton cu agregate. Grosimea stratului termoizolant a 
variat de cele mai multe ori între 8-14cm. În calculele realizate la întocmirea 

certificatului energetic al acestor blocuri termosistemul terasei s-a considerat a avea 
grosimea de 10cm, realizat din zgură GNB 450. 

 

 
Fig. 3-2. Blocul Tip 744 – stratificația panourilor exterioare 

 
Proiectul tip 770, a avut poate cea mai mare răspândire la nivel național și a 

fost executat o periaoada îndelungată (1975-1982). Acest proiect a suferit o serie 
de modificări în special în preajma anului 1978, atât la nivel de îmbunatatire a 
comportării sale structurale cât și din punct de vedere al termosistemului utilizat la 
panourile de fațadă. Ca și stratificație a panourilor de fațadă s-au utilizat cu 
frecvență mare două variante, și anume: pereţii exteriori realizati din 3 straturi, cu 
grosimea totală de 27 - 30cm, având termoizolaţia fie din vată minerală G100 de 
8,5cm grosime, fie din plăci BCA GBNT de 12 - 15cm grosime (fig. 3-3). Aceste 

grosimi sunt diferite în funcţie de zona climatică (la nivel naţional) cât şi de fabrica 
de prefabricate care le producea. Prima variantă în care se utiliza vată minerală 
g100/sau polistiren 8.5cm a avut  și câteva subvariante bistrat și  anume : 2.4cm 
polistiren si 6cm vată minerală. 
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Fig. 3-3. Blocul Tip 770 – stratificația panourilor exterioare varianta I și varianta II 

 

 
Fig. 3-4. Blocul Tip 1340 – stratificația panourilor exterioare 

 
Proiectul tip 1340 a avut utilizare mare în Timișoara în perioada anilor 1982-

1989. Pentru acest proiect au existat o serie de soluții de îmbunătățire a transferului 
termic al panourilor de fațadă. Perioada socialistă fiind întreruptă în 1989, 
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construcția acestor clădiri a fost sistată, iar aceste îmbunătățiri n-au mai fost puse 
în operă. Aceste studii au fost realizate, de către institutul care a elaborat proiectul 

inițial, și anume IPCT București. 
Sistemul termic al panourilor exterioare pentru acest bloc este prezentat în 

figura 3-4. Izolaţiile realizate şi prescrise în memoriile tehnice pentru acest proiect 
sunt: (i) „Pereţi exteriori cu o rezistență la transfer termic R0=1,4 m2h grd/kcal în 
zonele climatice I şi II şi R0=1,5 m2h grd/kcal în zona climatică III; (ii) terasa cu 
termoizolaţie din zgură expandată (800 kg/m3) în grosime de 22-40 cm şi în 
variantă din plăci BCA – GBNT; (iii) planşeul peste subsol termoizolat cu plăci de 

vată minerală G100 de 3cm grosime, sub pardoseala de la parter; (iiii) tâmplărie 
exterioara dublă, cu cercevele cuplate, având R0=0,45 m2h grd/kcal; ferestre triple 
la băi.‖ 

 
 

3.2.3. Analizarea performanței energetice pentru blocul tip 

T744R 
 
Pentru proiectul tip 744, s-au realizat trei certificate energetice, fiecare 

analizând una din condițiile prezentate mai jos:  
 Varianta I de certificat de performanță energetică  – s-a realizat luând în 

considerare blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte 
tip, pentru un amplasament ipotetic în Timișoara având o orientare 
defavorabilă; 

 Varianta II de certificat de performanță energetică - s-a realizat luând în 
considerare blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte 
tip, pentru un amplasament ipotetic în Timișoara având o orientare 
favorabilă; 

 Varianta III de certificat de performanță energetică – s-a realizat luând în 
considerare blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte 

tip, pe care s-a realizat o reabilitare termică utilizând sisteme și materiale 
clasice, așa cum se întâlnesc cu precădere în practică; variantă de 
reabilitare care să fie conformată cerințelor minime din C-107-2005 (cu 
completari in 2010). 
Cele trei variante au fost realizate pentru a observa capacitatea de reducere 

a consumului energetic și în ce mod este acesta influențat de diferiți factori externi. 
Reabilitarea aleasă a fost una clasică deoarece ea oglindește un fenomen des întâlnit 
în practică și poate oferi date comparative pentru următoarele studii demarate. În 
tabelul 3-1 sunt prezentate valorile rezistențelor termice de transfer pentru 
elementele de anvelopă ale blocului studiat. Totodată se prezintă rezistențele 
termice minime admise de normativul C107/2005 (cu completări în 2010) [40]. 

 
Tabelul 3-1. Rezistențele termice de transfer 

Elementul de anvelopa Rezistența termică 
actuala (mpK/W) 

Rezistența termică minimă 
conform C107/2005 cu 
completări în 2010 (mpK/W)  

Perete exterior 1,1521 1,8 

Planșeu peste subsol 0,398 2,9 

Acoperiș terasa 0,596 5 

Fereastră 0,19 0,77 
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Pentru a se ajunge la rezistența termică minima de transfer conform C107-
2005, s-au realizat câteva variante de termosistem. Pentru aceste valori s-a calculat 

grosimea necesară a stratului de termosistem necesar pentru reabilitare. Rezultatele 
sunt prezentate în tabelul 3-2. 

 
Tabelul 3-2. Soluțiile de termoizolare pentru rezistențele minime impuse 

Plăci de polistiren Saltele vată minerală pe 
profile metalice 

Spumă poliuretanică 
pulverizată 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

3 1,833 2 1,827 2 1,985 

12 3,125 10 3,1 6 2,898 

23 5,3 18 4,974 12 5,096 

 

Pentru calculul acestor stratificații minime necesare s-au utilizat datele 
oferite de C107/2005, și anume tabelul prezentat în figura 3-5. 

 

 
Fig. 3-5. Rezistente termice minime conform C107/2005 

 
Rezistența la transfer termic s-a calculat utilizând formula: 
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Unde: 

 

j : grosimea stratului; 
αi: coeficient de transfer termic superficial interior; 

αe: coeficient de transfer termic superficial exterior; 

a: coeficient de majorare a conductivitatii termice în funcție de starea și 

vechimea materialelor, cf. tab. 5.3.2, Mc001/2006 [91]; 
λ: conductivitatea termică de calcul; 
λ‘: conductivitatea termică corectată de calcul. 
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În figura 3-7 este prezentată varianta II de certificat de performanță 

energetică. Aceasta s-a realizat pentru a putea verifica și compara diferențele care 
apar la nivel de consum energetic pentru același bloc amplasat în condiții diferite de 
orientare, pentru un amplasament ipotetic în Timișoara. 

După cum se poate observa din cele două figuri (fig. 3-6; fig. 3-7) consumul 
nu diferă foarte mult în funcție de orientarea favorabilă sau nefavorabilă a clădirii, 
aceasta fiind de aproximativ 8 [kwh/m2an], clasa energetică fiind aceeași în ambele 
cazuri: , clasa „D‖. 

 
În figura 3-7 este prezentat certificatul de performanță energetică realizat 

pentru blocul reabilitat conform cerințelor minime date în C107-2005. Se poate 

observa că în urma reabilitării minimale blocurile de acest tip ajung în clasa 
energetică „B‖, având un consum de 165.6 [kwh/m2an], cu aproximativ 50% mai 
redus. 

 

 
Fig.3-6. Blocul T744R varianta I – Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 
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Fig. 3-7. Blocul T744R varianta II – Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 

 
Fig. 3-8. Blocul T744R varianta III – Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC)
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3.2.4. Analizarea performanței energetice pentru blocul tip 

770 
 
Pentru proiectul tip 770, s-au realizat două certificate energetice, fiecare 

analizând una din variantele de termosistem utilizate la panourile de fațadă: 
Varianta I de certificat de performanță energetică s-a realizat luând în 

considerare blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte tip, 

pentru un amplasament ipotetic în Timișoara având stratificația panourilor 
exterioare conform detaliilor prezentate în figura 3-2 varianta Ib și anume: având 
termoizolaţia din vată minerală G100 de 8,5cm grosime; 

Varianta II de certificat de performanță energetică s-a realizat luând în 

considerare blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte tip, 
pentru un amplasament ipotetic în Timișoara având stratificația panourilor 
exterioare conform detaliilor prezentate în figura 3-2 varianta II și anume: având 

termoizolația din plăci BCA GBNT de 12.5 cm; 
Cele două variante au fost realizate pentru a observa capacitatea de 

reducere a consumului energetic, și în ce mod acestea diferă la blocul tip ales în 
studiu în funcție de stratificația termositemului folosit la realizarea panoului de 
fațadă. 

În tabelul 3 sunt prezentate valorile rezistențelor termice de transfer pentru 

elementele de anvelopă ale blocului tip 770. Totodată se prezintă rezistențele 
termice minime admise de normativul C107/2005 (cu completări în 2010). 

 
Tabelul 3-3. Rezistențele termice de transfer la bloc 770 

Elementul de anvelopă 
Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 

Rezistența termică minimă 
conform C107/2005 cu completări 
în 2010 (mpK/W) 

Perete exterior 1,178 1,8 

Planșeu peste subsol 0,398 2,9 

Acoperiș terasă 0,596 5 

Fereastră 0,19 0,77 

 

Pentru a se ajunge la rezistența termică minima de transfer conform C107-
2005, s-au realizat câteva variante de termosistem. Pentru aceste valori s-a calculat 
grosimea necesară a stratului de termosistem necesar pentru reabilitare. Rezultatele 
sunt prezentate în tabelul 3-4. 

 
Tabelul 3-4. Soluțiile de termoizolare pentru rezistențele minime impuse 770 

Plăci de polistiren Saltele vată minerală pe 
profile metalice 

Spumă poliuretanică 
pulverizată 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistență 
termică 

3 1,833 2 1,827 2 1,985 

12 3,125 10 3,1 6 2,898 

23 5,3 18 4,974 12 5,096 

 

În tabelul 3-5 sunt prezentate valorile rezistențelor termice de transfer 
pentru elementele de anvelopă ale blocului tip 770, panouri de fațadă cu 
termosistemul prezentat în figura 3-3 variantă II. Totodată se prezintă rezistențele 
termice minime admise de normativul C107/2005 (cu completări în 2010). 
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Tabelul 3-5. Rezistențele termice de transfer la bloc 770 

Elementul de anvelopă 
Rezistența termică 
actuală mpK/W 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu completari 

în 2010 (mpK/W) 

Perete exterior 0,458 1,8 

Planșeu peste subsol 0,398 2,9 

Acoperiș terasă 0,596 5 

Fereastră 0,19 0,77 

 
În acest caz pentru a se ajunge la rezistența termică minima de transfer 

conform C107-2005, s-au realizat câteva variante de termosistem. Pentru aceste 
valori s-a calculat grosimea necesară a stratului de termosistem necesar pentru 

reabilitare. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3-6. 
Comparând cele două certificate de performanță energetică se poate 

observa că prima variantă de termosistem compusă, realizată cu polistiren sau 
polistiren și vată minerală, este mai avantajoasă ca și consum de energie și transfer 
termic. De asemenea se poate observă că în prima variantă clădirea se încadrează 
în clasa „D‖ de performanță energetică iar în varianta utilizării termoizolației de BCA 
cu grosime mai mare se încadrează în clasa „E‖. 

 
Tabelul 3-6. Soluțiile de termoizolare pentru rezistențele minime impuse 770 

Plăci de polistiren Saltele vată minerală pe 
profile metalice 

Spumă poliuretanică 
pulverizată 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistența 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistența 
termică 

Grosime 
necesar(cm) 

Rezistența 
termică 

6 1,958 2 1,809 4 1,887 

12 3,125 10 3,1 6 2,898 

23 5,3 18 4,974 12 5,096 

 

 
Fig.3-9 Blocul Tip 770 varianta de panouri exterioare I– Certificatul de performanță energetică  
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Fig.3-10. Blocul Tip 770 – Certificatul de performanță energetică varianta de panouri 

exterioare II  (Doset-PEC) 

 
 

3.2.5. Analizarea performanței energetice pentru blocul tip 

1340 
 
Pentru proiectul tip 1340, s-a realizat un certificat energetic, în varianata de 

termosistem al panourilor de fațadă, utilizată proponderent. 

 

 
Fig.3-11 Blocul Tip 1340 – Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 
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Certificatul de performanță energetică s-a realizat luând în considerare 
blocul inițial așa cum este el prezentat în catalogul de proiecte tip, pentru un 

amplasament ipotetic în Timișoara având stratificația panourilor exterioare conform 
detaliilor prezentate în Figura 3: având termoizolaţia din vată minerală G100 de 8, 
cm grosime. 

Proiectul 1340 utilizând un termosistem apropiat cu cel al proiectului 770 
putem spune că sunt valabile și pentru acesta valorile rezistențelor termice de 
transfer pentru elementele de anvelopă prezentate în Tabelul 3-3 și soluțiile de 
termoizolare prezentate în tabelul 3-4. 

 

3.2.6. Analizarea performanței energetice pentru blocurile tip 

în cazul situațiilor defavorabile 
 
Pentru a verifica și cazurile cele mai nefavorabile întâlnite în practică (greșeli 

de execuție, deteriorări locale ale panourilor, străpungeri ale stratului de protecție 
ale panourilor de fațadă, etc) în studiul de față s-au reanalizat și realizat certificatele 
și consumul de energie al acestor blocuri,conform proiectelor tip mai sus menționate 
luând în considerare că stratificația termică a acestora este afectată de condens. 
Rezultatele obținute pentru proiectul tip IPCT 744R, IPCT 770 secțiunea Pb2 și IPCT 
1340 sunt prezentate în figura 3-12, figura 3-13 și respectiv figura 3-14.  

 

 
Fig. 3-12. Proiect IPCT  744  – Certificatul de performanta energetica  (Doset-PEC) 

 

În urma elaborării certificatului de performanță energetică pentru proiectul 
tip 744R în varianta în care straturile termoizolante ale anvelopei sunt afectate de 
condens. Straturile de termoizolante prevăzute în analiză sunt conforme cu cele din 
proiectul de catalog și anume:  
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 pentru panoul de perete exterior stratul de termoizolare est realizat 
din pasla minerala cu grosime de 6 cm;   

 placă de peste subsol nu este izolată  
 terasa blocului are strat de termosistem realizat din plăci de BCA cu 

grosime de 12 cm. 
În urma analizei energetice realizate cu programul Doset-Pec consumul 

anual specific de energie calculat este de 431.9[kwh/m2an], din care 334.2 
[kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire, 81.3 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
apa caldă de consum iar pentru iluminat artificial sunt necesari 16.4 [kwh/m2an]. 

Clasa de performanță energetică a acestei clădiri este clasa  „E‖ (Figura 3-12). 
 

 
Fig. 3-13. Proiect IPCT  770  – Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 

 
În urma elaborării certificatul de performanță energetică pentru proiectul tip 

IPCT 770 Pb2 în varianta în care straturile termoizolante ale anvelopei sunt afectate 
de condens. Straturile de termoizolante prevăzute în analiză sunt conforme cu cele 

din proiectul de catalog și anume: 
 pentru panoul de perete exterior stratul de termoizolare est realizat 

din polistiren cu grosime de 85 cm;  

 placa de peste subsol nu este izolată 
 terasa blocului are strat de termosistem realizat din plăci de BCA cu 

grosime de 15 cm. 
În urma analizei energetice realizate cu programul Doset-Pec consumul 

anual specific de energie calculat este de 417.6[kwh/m2an], din care 311.6 
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[kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire, 90.1 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
apa caldă de consum iar pentru iluminat artificial sunt necesari 15.9 [kwh/m2an]. 

Clasa de performanță energetică a acestei clădiri este clasa  „E‖ (figura 3-13). 
 

 
Fig. 3-14. Proiect IPCT  1340 – Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 

 
În urma elaborării certificatul de performanță energetică pentru proiectul tip 

IPCT 1340 în varianta în care straturile termoizolante ale anvelopei sunt afectate de 

condens. Straturile de termoizolante prevăzute în analiză sunt conforme cu cele din 
proiectul de catalog și anume: 

 pentru panoul de perete exterior stratul de termoizolare est realizat 
din vată minerală G100 cu grosime de 8 cm;  

 placa de peste subsol nu este izolată 
 terasa blocului are strat de termosistem realizat din zgură 

expandată (800 kg/m3) în grosime de 22-40 cm 
În urma analizei energetice realizate cu programul Doset-Pec consumul 

anual specific de energie calculat este de 387.2 [kwh/m2an], din care 294.0 
[kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire, 75.8 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
apa caldă de consum iar pentru iluminat artificial sunt necesari 17.4 [kwh/m2an]. 

Clasa de performanță energetică a acestei clădiri este clasa  „D‖ (figura 3-14). 
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009, care stabileşte lucrările de 

intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte 
elaborate în perioada 1950—1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de 
finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei 
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publice şi ale asociaţiilor de proprietari, in articolului 4 lit. d) este precizata creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific 

de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 [kWh/m2an], în condiţii de 
eficienţă economică.  

Pentru a vedea în ce condiții de reabilitare termică aceste clădiri pot să 
obțină un consum de energie pentru încălzire sub 100 [kwh/m2an] s-au propus o 
serie de soluții tehnice de reabilitare, conformate normelor și codurilor actualizate 
aflate în vigoare. 

 

 
 

3.2.7. Descrierea soluțiilor de reabilitare termică propuse 
 
Pentru toate cele trei blocuri (744, 770 şi 1340), s-au utilizat aceleași soluții 

de reabilitare termică pentru a putea avea o comparație privind sistemele tehnice 

folosite și capacitatea de reducere a consumului de energie. Blocurile au avut 
amplasament ipotetic în Timișoara. Cele trei tipologii de blocuri selectate în acest 
raport sunt reprezentative nu doar pentru specificul locuirii perioadelor în care au 
fost executate sau a numărului mare în care au fost executate ci și al modului de 
izolare și realizare a panourilor exterioare. 

Variantele au avut în vedere soluții tehnice apropiate de cele puse în mod 

curent în operă (Varianta „I‖ respectiv Varianta „II‖) dar și soluții tehnice noi, 
sisteme prevăzute și utilizate cu precădere la clădirile noi (Varianta „III‖ respectiv 
Varianta „IV‖) și o soluție tehnică deosebită din punct de vedere arhitectural 
deoarece are capacitatea de a crea o plastică variată a fațadelor (Varianta „V‖). 

 
 
3.2.7.1 Varianta „I” de izolare termică 

 

Varianta „I‖ de izolare termică prezentată in figura 3-15, utilizează straturile 
din Tabelul 2 pentru pereții exteriori, pentru planșeul peste subsol straturile din 
Tabelul 3, iar pentru terasă straturile din Tabelul 4. Această variantă este des 
întâlnită în practică din punct de vedere tehnologic, variind însă stratul termoizolant 
ca grosime și producător. 

 

La rezistența de transfer termic totală a straturilor din varianta „I‖, R=1.952 
[m2K/W], se adaugă rezistența de transfer termic a straturilor panourilor 
prefabricate exterioare ale blocurilor existențe. Rezistența straturilor panourilor 
prefabricate exterioare  a fost calculată luând cazul nefavorabil în care stratul 
termoizolant al acestora a fost afectat de condens și are o vechime de peste 30 de 
ani. 

 
Reabilitarea termică a terasei implică refacerea completă a straturilor 

termice după înlăturarea straturilor existente afectate de umezeală și condens. Noua 
stratificație termică realizată din polistiren extrudat pozat, se protejează cu 
straturile prezentate în Tabelul 4 (geotextil și pietriș).  
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Fig. 3-15 Straturile propuse pentru Varianta I. 

 
 

3.2.7.2 Varianta „II” de izolare termică 
 

Varianta „II‖ de izolare termică prezentată in figura 3-16, utilizează 
straturile din Tabelul 5 pentru pereții exteriori, pentru planșeul peste subsol 
straturile din Tabelul 6, iar pentru terasă straturile din Tabelul 7. 

La rezistența de transfer termic totală a straturilor din Tabelul 5, R=2.115 
[m2K/W], se adaugă rezistența de transfer termic a straturilor panourilor 
prefabricate exterioare ale blocurilor existente. Rezistența straturilor panourilor 
prefabricate exterioare a lor a fost calculată luând cazul nefavorabil în care stratul 

termoizolant al acestora a fost afectat de condens și are o vechime de peste 30 de 

ani.  
La această variantă s-au păstrat grosimea și materialul utilizat pentru 

izolare termică, propuse în varianta „I‖, la placa peste subsol și la terasă. 
Reabilitarea fațadei diferă, și propune un strat superior calitativ ca și finisaj exterior 
(cărămidă aparentă, Tabelul 5). Această opțiune de finisare a fost utilizată în trecut 
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la clădirile de locuit colective importante și la clădiri administrative. Soluția are 
avantaje multiple ca și plastică de arhitectură și totodată se comportă excelent din 

punct de vedere al protecției la foc.  
Stratul termic propus este compus din vată bazaltica cu grosime de 10 cm. 

Deasemenea este propus un canal de ventilare a stratului termic, care îi 
îmbunătățește comportarea în timp.  

Rezistențele de transfer termic obținute în această variantă sunt apropiate 
de valorile minime de transfer termic date de normativul C107/2005(cu completări 
în 2010). 

Din punct de vedere al costurilor varianta „II‖ este mai scumpă decât 
varianta „I‖ propusă, necesită o atenție și și o durată mai mare la punerea ei în 
operă, însă ca și durată de viață și comportare în timp, soluția este mult superioară 

precedentei. 
 

 
Fig. 3-16 Straturile propuse pentru Varianta II.
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3.2.7.3 Varianta „III” de izolare termică 
 
Varianta „III‖ de izolare termică prezentată in figura 3-17, utilizează 

straturile din Tabelul 8 pentru pereții exteriori, pentru planșeul peste subsol 
straturile din Tabelul 9, iar pentru terasă straturile din Tabelul 10. 

Această variantă a dorit îmbunătățirea rezistenței de transfer termic a 
anvelopei celor trei proiecte pe care s-a studiat prin mărirea și modificarea 
stratificatiilor față de variantele precedente propuse.  

 

 
Fig. 3-17 Straturile propuse pentru Varianta III 
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Față de variantele precedente rezistențele de transfer termic ale anvelopei 
au cresut cu aproximativ 20%.  Ca și în cazurile precedente la rezistența totală de 

transfer termic a straturilor propuse pentru pereți exteriori de fațade, R=2.604 
[m2K/W] (Tabelul 9), se adaugă rezistența de transfer termic, a straturilor 
panourilor prefabricate exterioare ale blocurilor existente. Rezistența straturilor 
panourilor prefabricate exterioare a lor a fost calculată luând cazul nefavorabil în 
care stratul termoizolant al acestora a fost afectat de condens și are o vechime de 
peste 30 de ani. 

Avantajul sistemului este acela că propune un strat de termoizolare compus 

din panouri sandvici de tip „Gutex‖, și reduce numărul prinderilor (a punților 
termice) acestui strat de fațadă existentă. Totodată implică o comportare bună în 
timp a materialului termoizolant, cât și a duratei de viață al acestuia. Din punct de 

vedere al impactului de mediu materialul folosit este „eco friendly‖ deoarece are la 
bază ca materie primă lemnul. Termoizolarea plăcii de subsol se propune a fi 
realizată în această variantă folosind panouri sandwich de tip Plastisistem, panouri 
care au o rezistență de transfer termic superioară.  

Reabilitarea termică a terasei implică refacerea completă a straturilor 
termice după înlăturarea straturilor existente afectate de umezeală și condens. Noua 
stratificație termică este realizată din panouri sandwich de tip Plastisistem. Deoarece 
această varianta „III‖ de reabilitare utilizează materiale „eco-friendly‖ în acest caz 
este propusă o terasă verde, stratul de protecție al termosistemului terasei este 
realizat conform Tabelului 10, este vegetal și are o grosime de 20 de centimetri. 

 
3.2.7.4 Varianta „IV” de izolare termică 
 
Varianta „IV‖ de izolare termică prezentată in figura 3-18, utilizează 

straturile din Tabelul 11 pentru pereții exteriori, pentru planșeul peste subsol 
straturile din Tabelul 12, iar pentru terasă straturile din Tabelul 13.  

Această variantă are rezistența de transfer termic propusă pentru pereții 

exteriori apropiată ca valoare de cea din varianta „III‖. Materialul termoizolant 
utilizat în acesta soluție fiind: saltele de sticlă celulară. Folosirea acestui sistem 
destul de scump pentru termoizolare are avantajul unei protecții foarte bune la foc 
și totodată o comportare foarte bună în timp a materialului.  
 

Deasemenea în cadrul acestei soluții s-a propus ca strat de finisare exterior 
un material nobil și anume placajul cu piatră calcaroasă. Acest sistem de reabilitare 

a fațadelor crează posibilități multiple pentru plastică clădirilor și totodată o eleganță 
implicită.  

La rezistența de transfer termic totală a straturilor din Tabelul 11, R=3.696 
[m2K/W], se adaugă rezistența de transfer termic a straturilor panourilor 
prefabricate exterioare ale blocurilor existente. Rezistența straturilor panourilor 
prefabricate exterioare a lor a fost calculată luând cazul nefavorabil în care stratul 

termoizolant al acestora a fost afectat de condens și are o vechime de peste 30 de 
ani.  

Pentru reabilitarea plăcii peste subsol se păstrează stratificația variantei „III‖ 
si  anume termoizolarea se realizează cu panouri sandwich Plastisistem cu grosime 

de 8 cm. Utilizarea acestor panouri este favorabilă din punct de vedere a execuției, 
tehnologiei de punere în operă și a conductivității termice foarte bune a materialului 
λ=0.022 [W/mK]. 

Reabilitarea termică a terasei implică refacerea completă a straturilor 
termice după înlăturarea straturilor existente afectate de umezeală și condens. Noua 
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stratificație termică este realizată din panouri sandwich de tip Plastisistem. Față de 
varianta „III‖ de reabilitare a terasei in varianta „IV‖ s-a utilizat panouri sandwich de 

tip Plastisistem cu o grosime mai mare. Rezistența de transfer termic la nivelul 
terasei a fost îmbunătățită astfel cu circa 25 %  față de varianta precedentă 
ajungând la o valoare de R=7.604 [m2K/W]. Și în acest caz este propusă o terasă 
verde, stratul de protecție al termosistemului terasei este realizat conform Tabelului 
13, este vegetal și are o grosime de 10 de centimetri. Din punct de vedere al 
costurilor varianta „IV‖ este mai scumpă ca și costuri decât varianta „III‖ propusă. 

 

 
Fig. 3-18 Straturile propuse pentru Varianta IV 
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3.2.7.5 Varianta „V” de izolare termică 
 

Varianta „V‖ de izolare termică prezentată  in figura 3-19, utilizează 
straturile din Tabelul 14 pentru pereții exteriori, pentru planșeul peste subsol 
straturile din Tabelul 15, iar pentru terasă straturile din Tabelul 16. Varianta aceasta 
a propus creșterea cu aproximativ 80% a rezistențelor de transfer termic a 
anvelopei celor trei proiecte pe care s-a studiat prin modificarea soluțiilor 
stratificatiilor față de valorile minime de transfer termic date de normativul 
C107/2005(cu completări în 2010). 

 

 
Fig. 3-19 Straturile propuse pentru Varianta V 
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La nivelul elementelor de fațadă se propune un sistem de finisare modern cu 
o durată de viață ridicată de tip „Creaton‖. Stratul termic al sistemului este realizat 

din vată bazaltică cu o grosime de 18 cm. Deasemenea este propus un canal de 
ventilare a stratului termic, care îi îmbunătățește comportarea în timp. 

Ca și în cazurile precedente la rezistența de transfer termic totală a 
straturilor propuse pentru pereți exteriori de fațade, R=3.769 [m2K/W] (Tabelul 
14), se adaugă rezistența de transfer termic a straturilor panourilor prefabricate 
exterioare ale blocurilor existențe. Rezistența straturilor panourilor prefabricate 
exterioare a fost calculată luând cazul nefavorabil în care stratul termoizolant al 

acestora a fost afectat de condens și are o vechime de peste 30 de ani.  
Pentru reabilitarea plăcii peste subsol se păstrează sistemul și tehnologiile 

aplicate și în variantele „III‖ si „IV‖ și anume folosirea panourilor sandwich 

Plastisistem. Grosimea panourilor sandwichi este în acest caz de 10 cm. Se obține 
astfel o rezistență de transfer termică totală de R=9.226 [m2K/W] (Tabelul 15, 
fig.3-19) cu 45% mai mare decat valoarea  minimă de transfer termic data de 
normativul C107/2005(cu completări în 2010). Reabilitarea termică a terasei implică 

refacerea completă a straturilor termice după înlăturarea straturilor existente 
afectate de umezeală și condens. Noua stratificație termică este realizată din 
Polizocianurat. Rezistența de transfer termic la nivelul terasei a ajunge la o valoare 
de R=7.240 [m2K/W]. Și în acest caz este propusă o terasă verde, stratul de 
protecție al termosistemului terasei este realizat conform Tabelului 13(fig.3-18), 
este vegetal și are o grosime de 10 de centimetri. 

 
 

3.3. Auditul energetic realizat pentru soluțiile de reabilitare 

termică propuse 
 

3.3.1. Auditul energetic pentru blocul tip IPCT 744 R 
 

Pentru blocul IPCT 744R s-a realizat auditul energetic pentru cele 5 variante 
de termoizolare propuse [117] [118]. În figurile 3-20 – 3-24 sunt prezentate 
certificatul de performanță al clădirii pentru variantele alese. Pentru varianta „I „de 
reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date în Tabelul 3-7. 

 
Tabelul 3-7 .Rezistențele termice de transfer 

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 744R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta "I" 

de reabilitare 
mpK/W 

Perete exterior 0,735 1,8 1,952(2687) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa „B‖ de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
193,1 [kwh/m2an] din care 95.4 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 

era de 431.9[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 238.8 [kwh/m2an]. Consumul de 
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energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași ca și la clădirea 
inițială  

  

 
Fig. 3-20. Varianta „I‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 

 

Pentru varianta „II „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 
în Tabelul 3-8. Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință 
se află în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie 
este de 197.9 [kwh/m2an] din care 100.2 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
încălzire.  

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 

era de 431.9[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 234.0[kwh/m2an]. Consumul de 
energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași că și la clădirea 
inițială  

 
Tabelul 3-8 . Rezistențele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 744R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"II" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 0,735 1,8 2,155(2,890) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-21. Varianta „II‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 
Pentru varianta „III „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt 

date în Tabelul 3-9. 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
186.2 [kwh/m2an] din care 88.5 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire.  

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 431.9[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 245.7[kwh/m2an]. Consumul de 
energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași că și la clădirea 
inițială  

 
Tabelul 3-9. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 744R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 

"III" de 
reabilitare mpK/W 

Perete exterior 0,735 1,8 2,604(3,339) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 6,028 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-22. Varianta „III de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 
Pentru varianta „IV „de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 

în Tabelul 3-10. Conform certificatului de performanță energetică clădirea de 
referință se află în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de 
energie este de 181.3 [kwh/m2an] din care 83.6 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 

încălzire. 
Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 

era de 431.9[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 250.6 [kwh/m2an]. Consumul de 
energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași că și la clădirea 
inițială. 

 
Tabelul 3-10. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 744R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"IV" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 0,735 1,8 3,696(4,431) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 7,604 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-23. Varianta „IV‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 
 

Pentru varianta „V „de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 
în Tabelul 3-11. Conform certificatului de performanță energetică clădirea de 
referință se află în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de 
energie este de 180.9 [kwh/m2an] din care 83.2 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
încălzire. Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 431.9[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 251.[kwh/m2an]. 

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 

ca și la clădirea inițială. 
 

Tabelul 3-11. Rezistentele termice de transfer  
Elementul de 

anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 744R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"V" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 0,735 1,8 3,769(4,504) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 4,226 

Acoperiș terasă 0,596 5 9,24 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-24. Varianta „V‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 

 

3.3.2. Auditul energetic pentru blocul tip IPCT 770 Pb2 
 
Pentru blocul IPCT 770 Pb2 s-a realizat auditul energetic pentru cele 5 

variante de termoizolare propuse [117] [118]. În figurile 3-25 – 3-29 sunt 
prezentate certificatul de performanță al clădirii pentru variantele alese.  

Certificatul de performanță pentru varianta „I‖ de termoizolare a blocul tip 

IPCT 770 Pb2 acesta este prezentat în figura 3-25. Rezistențele de transfer termic 
pentru clădirea inițială studiată, cu straturile termice afectate de condens, cât și 
pentru varianta „I‖ de reabilitare propusă sunt date în Tabelul 3-12. 

 
Tabelul 3-12. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 770R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"I" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,044 1,8 1,952(2996) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-25. Varianta „I‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 

Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 
în clasă B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
199.2 [kwh/m2an] din care 93.2 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 417.6[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 218.4.[kwh/m2an].  

 
Pentru varianta „II „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 

în Tabelul 3-13. 
 
Tabelul 3-13. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică 
actuală 

mpK/W 770R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"II" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,044 1,8 2,155(3,199) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastra 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-26. Varianta „II‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică (Doset-PEC) 

 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa C de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
201.7 [kwh/m2an] din care 95.7 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire.  

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 417.6[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 215.9[kwh/m2an]. Consumul de 
energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași că și la clădirea 
inițială  

Pentru varianta „III „de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 
în Tabelul 3-14. 

 
Tabelul 3-14. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 770R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 

"III" de 
reabilitare mpK/W 

Perete exterior 1,044 1,8 2,604(3,648) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 6,028 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-27. Varianta „III‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică Doset-PEC) 

 

Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
195.4 [kwh/m2an] din care 89.4 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire.   

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 417.6[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 222.2[kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 
că și la cladirea inițială. 

 

Pentru varianta „IV „de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 
în Tabelul 3-15.  

 
Tabelul 3-15. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 

anvelopă 

Rezistența 

termică actuală 

mpK/W 770R 

Rezistența termică 

minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 

Conform Varianta 
"IV" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,044 1,8 3,696(4,740) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 7,604 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-28. Varianta „IV‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică Doset-PEC) 

 

Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 
în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
189.9 [kwh/m2an] din care 83.9 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 417.6[kwh/m2an] s-a produs o reducere de 227.7[kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 

că și la clădirea inițială. 
 
Pentru varianta „V „ de reabilitare rezistentele termice de transfer sunt date 

in Tabelul 3-16. 
 
Tabelul 3-16. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 770R 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"IV" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,044 1,8 3,769(4,813) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 4,226 

Acoperiș terasă 0,596 5 9,24 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 
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Fig. 3-29. Varianta „V‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică Doset-PEC)  

 

Conform certificatului de performanta energetica cladirea de referinta se afla 
in clasa B de performanta energetica. Consumul anual specific de energie este de 
190.6 [kWh/m2an] din care 84.6 [kWh/m2an] sunt necesari pentru incalzire.  

Fata de cladirea initiala, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 417.6[kWh/m2an] s-a produs o reducere de 227.0[kWh/m2an]. 

Consumul de energie pentru iluminat si apa calda de consum raman aceleasi 

ca si lacladirea initiala. 
 
 
3.3.3. Auditul energetic pentru blocul tip IPCT IPCT 1340 
 
 
Pentru blocul IPCT 1340 s-a realizat auditul energetic pentru cele 5 variante 

de termoizolare propuse [117][118]. În figurile 3-30 -- 3-34 sunt prezentate 
certificatul de performanță al clădirii pentru variantele alese. 

 
Pentru varianta „I „de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 

în Tabelul 3-17. 
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Tabelul 3-17. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 

mpK/W 1340 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența 
termică Conform 
Varianta "I" de 

reabilitare mpK/W 

Perete exterior 1,121 1,8 1,952(3073) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
184.1 [kwh/m2an] din care 90.9 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 387.2 [kwh/m2an] s-a produs o reducere de 203.1[kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 
că și la clădirea inițială. 

 

 
Fig. 3-30. Varianta „I‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică Doset-PEC) 
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Pentru varianta „II „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 
în Tabelul 3-18. Conform certificatului de performanță energetică clădirea de 

referință se află în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de 
energie este de 186.4 [kwh/m2an] din care 93.2 [kwh/m2an] sunt necesari pentru 
încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 387.2 [kwh/m2an] s-a produs o reducere de 200.8 [kwh/m2an]. 

 
Tabelul 3-18. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 1340 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"II" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,121 1,8 2,155(3,276) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 2,977 

Acoperiș terasă 0,596 5 5,017 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 
Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 

ca și la clădirea inițială. 
 

 
Fig. 3-31. Varianta „II‖ de izolare termică Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 
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Pentru varianta „III „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt 

date în Tabelul 3-19. 
 
Tabelul 3-19. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 1340 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența 
termică Conform 
Varianta "III" de 

reabilitare 
mpK/W 

Perete exterior 1,121 1,8 2,604(3,725) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 6,028 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
170.5 [kwh/m2an] din care 77.3 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire.  

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 387.2 [kwh/m2an] s-a produs o reducere de 216.7 [kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 
ca și la clădirea inițială. 

 

 
Fig. 3-32. Varianta „III‘‘ de izolare termică Certificatul de performanță energetică  (Doset-PEC) 

BUPT



                                     3.3.3. Auditul energetic pentru blocul tip IPCT 1340 

 

139 

 
Pentru varianta „IV „ de reabilitare rezistentele termice de transfer sunt date 

in Tabelul 3-20. 
 
Tabelul 3-20. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 1340 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"IV" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,121 1,8 3,696(4,817) 

Planșeu peste subsol 0,398 2,9 3,408 

Acoperiș terasă 0,596 5 7,604 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
161.1 [kwh/m2an] din care 67.8 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire. 

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 387.2 [kwh/m2an] s-a produs o reducere de 226.1 [kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 
ca și la clădirea inițială  

 

 
Fig. 3-33. Varianta „IV‖ de izolare termica Certificatul de performanta energetica (Doset-PEC) 

BUPT



  Soluții de reabilitare energetica pentru cladiri de locuit din panouri mari – 3 

 

140 

 
Pentru varianta „V „ de reabilitare rezistențele termice de transfer sunt date 

în Tabelul 3-21.  
Conform certificatului de performanță energetică clădirea de referință se află 

în clasa B de performanță energetică. Consumul anual specific de energie este de 
162.0 [kwh/m2an] din care 68.8 [kwh/m2an] sunt necesari pentru încălzire.   

Față de clădirea inițială, la care consumul anual specific de energie calculat 
era de 387.2 [kwh/m2an] s-a produs o reducere de 225.2 [kwh/m2an].  

Consumul de energie pentru iluminat și apa caldă de consum rămân aceleași 

ca și la cladirea inițială  
 
Tabelul 3-21. Rezistentele termice de transfer  

Elementul de 
anvelopă 

Rezistența 
termică actuală 
mpK/W 1340 

Rezistența termică 
minimă conform 
C107/2005 cu 

completări în 2010 
(mpK/W)) 

Rezistența termică 
Conform Varianta 
"V" de reabilitare 

mpK/W 

Perete exterior 1,121 1,8 3,769(4,890) 

Planșeu peste 
subsol 0,398 2,9 4,226 

Acoperiș terasă 0,596 5 9,24 

Fereastră 0,19 0,77 0,68 

 

 
Fig. 3-34. Varianta „V‖ de izolare termica Certificatul de performanta energetica  (Doset-PEC)
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3.4. Capacitatea de reducere a consumului de energie a 

variantelor de reabilitare termică 
 
Pentru reabilitare termică s-au propus 5 tipuri de termoisistem [117] [118] 

[119]. Elementul central al acestor reabilitări este rezistența la transfer termic a 
elementelor de anvelopă. Astfel după cum s-a observat pentru prima și a doua 
variantă de reabilitare s-au consdierat o rezistență minima de 1,9 m2k/W (1.952 
m2k/W respectiv 2.155 m2k/W) pentru soluția de termositem a pereților (straturile 
propuse), 2,9 m2k/W pentru placa peste subsol și 5 m2k/W pentru acoperișul terasă.  

Pentru variantă 3 se consideră 2,6 m2k/W pentru straturile propuse pentru 
pereți, 3,4 m2k/W pentru placa peste subsol și 6 m2k/W pentru acoperișul terasă. 

Pentru varianta 4 se consideră 3.7 m2k/W pentru straturile propuse pentru pereți, 
3,4 m2k/W pentru placa peste subsol și 7 m2k/W pentru acoperișul terasă.  

Pentru varianta 5: 3,7 m2k/W pentru straturile propuse pentru pereți, 6 
m2k/W pentru placa peste subsol și 7 m2k/W pentru acoperiș. 

 
Tabelul 3-22. Consumul anual specific de energie pentru variantele propuse la blocul tip IPCT 
744R  

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
  

Proiectul Tip IPCT 744R 

Var. de reabilitare  I II III IV V 

Total 193,1 197,9 186,2 181,3 180,9 

Incalzire 95,4 100,2 88,5 83,6 83,2 

Apa calda de 
consum 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 

Iluminat artificial 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

 
Tabelul 3-23. Consumul anual specific de energie pentru variantele propuse la blocul tip IPCT 
770Pb2  

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
  

Proiectul Tip IPCT 770 Pb2 

Var. de reabilitare  I II III IV V 

Total 199,2 201,7 195,4 189,9 190,6 

Incalzire 93,2 95,7 89,4 83,9 84,6 

Apa calda de 
consum 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 

Iluminat artificial 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

 
Tabelul 3-24. Consumul anual specific de energie pentru variantele propuse la blocul tip IPCT 
1340  

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
  

Proiectul Tip IPCT 1340 

Var. de reabilitare  I II III IV V 

Total 184,1 186,4 170,5 161,1 162 

Incalzire 90,9 93,2 77,3 67,8 68,8 

Apa calda de 
consum 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 

Iluminat artificial 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

 
Consumul anual specific de energie pe categorii (consumul de energie 

pentru încălzirea, consumul de energie pentru apa caldă de consum, consumul de 
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energie pentru iluminatul artificial) pentru blocul IPCT 744R este prezentat în 
Tabelul 3-22, pentru blocul IPCT 770 Pb2 în Tabelul 3-23 iar pentru blocul IPCT 

1340 în Tabelul 3-24.  
După cum se poate observa în tabelele 3-22 – 3-24, variantele de reabilitare 

realizează o economie de energie substanțială pentru categoria încălzirii clădirii. 
Pentru a realiză o reducere și în cele două categorii rămase (consumul de energie 
pentru apa caldă de consum, consumul de energie pentru iluminatul artificial) sunt 
necesare intervenții de reabilitare asupra instalațiilor și a coloanelor comune și a 
sistemului de iluminat.  

Graficele consumurilor de energie specifice anual pentru blocurile aflate în 
studiu (IPCT 744R; IPCT 770 Pb2 respectiv IPCT 1340) sunt prezentate în figurile 3-
35 – 3-37. 

 

 
Fig. 3-35. Graficul consumului de energie pentru blocul tip IPCT 744R 

 

 
Fig. 3-36. Graficul consumului de energie pentru blocul tip IPCT 770 Pb2 

 

 
Fig.3-37. Graficul consumului de energie pentru blocul tip IPCT 1340 

Graficele evidențiază consumul specific anual pentru categoria încălzire, 
unde s-au înregistrat valori diferite din punct de vedere al economiei de energie. Din 
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graficele prezentate în aceste figuri se poate observă o reducere semnificativă a 
consumului de energie specific anual pentru încălzire și anume reducerea în urma 
reabilitării este de peste 70%. 

Pentru blocul tip IPCT 744R doar variantele de reabilitare „IV‖ și „V‖ au un 
consum mai mic decât cel al clădirii de referință, însă se face precizarea, că pentru 
categoriile (consumul de energie pentru apa caldă de consum, consumul de energie 

pentru iluminatul artificial nu s-au propus soluții tehnice de reabilitare, prin urmare 
consumul la aceste categorii a rămas identic cu cel al clădirii inițiale (Tabele 3-22 – 
3-24) în schimb la clădirea de referință acestea au scăzut substanțial. Prin urmare 
este necesar să se propună sisteme inteligențe și să se reabiliteze și instalațiile 
aferente acestor două categorii.  

Pentru blocul tip IPCT 770 Pb 2 variantele de reabilitare „III‖ „IV‖ și „V‖ au 

un consum mai mic decât cel al clădirii de referință. Pentru aceste variante 

consumul necesar de energie pentru încălzire este mai mic decât consumul de 
energie necesar pentru apa caldă (Tabelul 3-23). Pentru blocul tip IPCT 1340 
variantele de reabilitare „III‖ „IV‖ și „V‖ au un consum mai mic decât cel al clădirii 
de referință. Pentru variantele „IV‖ și „V‖ consumul necesar de energie pentru 
încălzire este mai mic decât consumul de energie necesar pentru apa caldă (Tabelul 
3-24).  

Economia de energie realizată pentru cele cinci variante de reabilitare 

propuse pentru blocul studiate sunt prezentate în Tabelele 35, 36 și 37. Se poate 
evidenția faptul că economiile de energie realizate pe 20 de ani sunt mari. 
 

Tabelul 3-25. Economia de energie pentru incalzire la variantele propuse la blocul tip 744R  

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
 

[k
W

h
/m

2
]  

Initial Var I Var II Var III Var IV Var V 
744R 334,2 95,4 100,2 88,5 83,6 83,2 

1 an  - 238,8 234 245,7 250,6 251 

5 ani  - 1194 1170 1228,5 1253 1255 

10 ani  - 2388 2340 2457 2506 2510 

15 ani - 3582 3510 3685,5 3759 3765 

20 ani - 4776 4680 4914 5012 5020 
 

Tabelul 3-26. Economia de energie pentru incalzire la variantele propuse la blocul tip 770 

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
 

[k
W

h
/m

2
] 

  Initial  Var I Var II Var III Var IV Var V 

770 Pb2 311,6 93,2 95,7 89,4 83,9 84,6 

1 an  - 218,4 215,9 222,2 227,7 227 

5 ani  - 1092 1079,5 1111 1138,5 1135 

10 ani  - 2184 2159 2222 2277 2270 

15 ani - 3276 3238,5 3333 3415,5 3405 

20 ani - 4368 4318 4444 4554 4540 
 

Tabelul 3-27. Economia de energie pentru incalzire la variantele propuse la blocul tip 1340 

C
o
n
s
u
m

u
l 
d
e
 

e
n
e
rg

ie
 

[k
W

h
/m

2
] 

  Initial  Var I Var II Var III Var IV Var V 

1340 294 90,9 93,2 77,3 67,8 68,8 

1 an  - 203,1 200,8 216,7 226,2 225,2 

5 ani  - 1015,5 1004 1083,5 1131 1126 

10 ani  - 2031 2008 2167 2262 2252 

15 ani - 3046,5 3012 3250,5 3393 3378 

20 ani - 4062 4016 4334 4524 4504 

 

BUPT



  Soluții de reabilitare energetica pentru cladiri de locuit din panouri mari – 3 

 

144 

3.5. Concluziile analizelor soluţiilor de reabilitare termică 
 
Realizarea analizelor de eficiență energetică pentru clădirea inițială este 

importantă pentru a avea o imagine fidelă asupra consumului de energie actual al 
acestor imobile cât și pentru evidentiarea unor raporturi privind recuperarea 
investiției de reabilitare. Bilanțul energetic constă în determinarea consumului de 
energie pentru realizarea unei activități. În cazul construcțiilor bilanțul energetic 
constă în determinarea consumului de energie pentru încălzirea clădirii, consumul 

pentru încălzirea apei menajere și respectiv a consumului de energie pentru iluminat 
artificial, suplimentar și a consumului pentru ventilare și climatizare.  

Pentru a exista un termen de comparație la aceste consumuri de energie, 
normativul de calcul energetic C107/2005 definește o clădire etalon numită clădire 

de referință. Astfel clădirea de referință este o clădire care are aceeași geometrie ca 
și clădirea analizată dar care respectă toate cerințele de economie de energie 
impuse de C107/2005. Cerințele impuse de C107/2005 se referă la rezistențele 

minime de transfer termic pentru fiecare element de anvelopă, la randamentul 
optim al sistemului de încălzire, la pierderile minime a instalațiilor de încălzire și la 
minimalizarea punților termice. Astfel când se dorește o reabilitare termică trebuie 
avute în vedere atât anvelopa clădirii cât și instalațiile și eliminarea punților termice.  

Studiul de față prezintă analizele efectuate și rezultatele obținute pentru 
verificarea consumului și a performanței energetice a proiectelor tip studiate. 

Realizarea acestor analize și prezentarea diferitelor ipoteze de lucru stau la bază 
determinării unor soluții tehnice menite să reducă semnificativ consumul de energie 
pentru aceste imobile, și totodată pot evidenția soluții tehnice și sisteme inteligente 
de reducere a consumului de energie pe categoriile necesare (consumul de energie 
pentru încălzirea, consumul de energie pentru apa caldă de consum, consumul de 
energie pentru iluminatul artificial, consumul de energie pentru ventilare mecanică 
și climatizare).  

Studiul realizat demonstrează faptul că prin măsuri de reabilitare termică a 

clădirilor existențe de locuit, acestea își pot îmbunătăți substanțial consumul de 
energie și prin urmare confortul interior al utilizatorilor. Acest lucru este demonstrat 
atât prin intermediul certificatelor de performanță energetică (audit) cât și prin 
studiile de evaluare a energiei utilizate pentru încălzire. Conform certificatelor de 
performanță energetică, clădirile reabilitate corespund unei clase „B‖ energetice, 
față de variantele inițiale, în care se regăseau în clasă „E‖ energetică  

 
In plus dupa cum s-a prezentat, si a rezultat din analizele efectuate 

reabulitarea termoenergetica pentru cladirile de locuit realizate din panouri mari 
prefabricate din beton armat este obligatorie prin lege.  

 
Realizarea auditului energetic si reabilitarea termica sunt cerute la orice 

modificare se aduce prin proiect asupra acestor cladiri. 
Reabilitarea termoenergetica poate cuprinde mai multe etape: 

 reabilitare primara – privind reabilitarea elementelor de anvelopa; 
 reabilitarea partiala - privind includerea elementelor de instalatii, 

ferestre, sisteme de ventilatie; 

 reabilitare totala – in care sunt incluse materiale si tehnoilogii 
performante pentru reabilitarea anvelopei, sisteme inteligente de 

umbrire si ventilație și surse alternative de energie.   
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4. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT DIN 
PANOURI MARI :SINTEZA SOLUȚIILOR DE 

INTERVENȚIE APLICATE ÎN ȚARĂ ȘI 
STRĂINĂTATE 

 
 

4.1. Introducere 
 
Actuala politică energetică şi intensificarea schimbarilor climatice impun o 

reducere distinctă a cererii de energie primară şi reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în sectorul construcţiilor.[92]  

Din acest punct de vedere stocul clădirilor existente reprezintă o provocare 
specială, deoarece programe de reabilitare ale acestora sunt foarte greu de 
implementat eficient, din varii motive: informaționale, instituționale, economice, 

sociale, etc.[1]. 
In cadrul capitolului 4, se urmareste realizarea unei sinteze privind studiile și 

exemplele de reabilitare a cladirilor de locuit realizate din prefabricate, in țara și 
strainatate și selectarea unor exemple reprezentative pentru diferite niveluri de 
reabilitare. 

În funcție de amploarea reabilitării și a factorilor implicați în acest proces 

pentru o înțelegere facilă a varietății întâlnite în practică s-au catalogat următoarele 
tipuri de intervenție (reabiliatare): 

 reabilitare la nivel de unitate; 
 reabilitare la nivel de cvartal(tronsoane) 

 reabilitare la nivel de cartier. 
Relațiile biunivoce care se stabilesc între aceste tipuri de reabilitare sunt 

detaliate in figura 4-1. 

 

 
Fig. 4-1. Schema realațiilor biunivoce in cadrul strategiilor de reabilitare urbane 
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Materialul selectat în acest capitol este structurat în două părți: 
 proiecte, studii și soluții de intervenție asupra clădirilor de locuit; 
 exemple de intervenții realizate asupra clădirilor de locuit. 

Pentru a evidenția potențialul amplu de intervenție asupra acestor structuri, 
selecțiile realizate pun în valoare câteva rezolvări ale problemelor actuale ridicate de 
aceste ansambluri: 

 reabilitare termică (parțială și totală); 
 reconfigurare spațială: 

o extinderi la nivelul superior; 
o extinderi cu balcoane; 
o reconfigurarea spațiului interior. 

 realizare de circulații verticale (lifturi). 

 

În special în zona est europeană până în anii ‘90 s-a produs un fenomen de 
urbanizare masivă a populației odată cu dezvoltarea masivă a industriei. Acest 
fenomen a generat implicit și o dezvoltare a locuirii urbane. Viteza acestui fenomen 
și amploarea lui au favorizat realizarea in masă a locuințelor colective, realizate din 
panouri mari de prefabricate. După cum s-a observat în capitolul 2, în mediul urban 
sunt realizate peste 2.300.000 de apartamente realizate in perioada anilor 1960-
1989. Majoritatea acestora ridica probleme privind conformarea lor la cerințele de 

calitate, izolație termică, hidrofugă economie de energie, protecție împotriva 
zgomotului și unele, cu precădere cele dinainte de ani ‘70, la rezistentă, stabilitate, 
respectiv siguranță în exploatare, dar și probleme ce țin de divizarea spațiului 
interior și estetică. Retehnologizarea clădirilor rezidenţiale din beton si prefabricate 
reprezinta acum provocarea cea mai mare în ţările din Europa de Est şi una dintre 
cele mai bune oportunităţi de a îmbunătăţi substanţial eficienţa energetică a 

clădirilor rezidenţiale pe scară largă în UE, folosind combinaţii tehnologice optime 
pentru a atinge standardele de consum energetic prin reabilitarea structurilor cu 
tehnologii disponibile în prezent. Prin urmare, problemele locuinţei, nu mai au doar 

un caracter funcţional şi utilitar, ci şi un pronunţat caracter social şi politic. 
După cum a fost prezentat în capitolul 3, momentan legislația aflată în 

vigoare, tratează îndeosebi problemele termoenergetice, legate de aceste imobile, 
însă studiile prezentate în acest capitol accentuează necesitatea unor intervenții 

integrate, de tip major pentru aceste imobile.  
Locuirea urbană reprezintă un rezultat al complexelor funcții socio-

economice atât la nivel de grup, cat și la nivel de individ, funcțiuni care se manifestă 
în spațiul orașului. Calitatea vieții urbane constă în gradul de confort de care 
beneficiază populația orașului. Locuirea reprezintă o tematică aflată mereu în 
actualitate, atât pentru decidenții și administratorii responsabili cu gestionarea 
proceselor legate de acest subiect, cât și pentru profesioniștii implicați în încercarea 

de rezolvare a problemelor specifice domeniului. De aceea, studiul permanent al 
diverselor aspecte ale locuirii apare ca fiind absolut necesar pentru înțelegerea 
contextului general al dezvoltării socio-economice, locuirea reprezentând o oglindă a 
dinamicii unei societăți [93]. 

Creșterea calității vieții, în aceste ansambluri, a devenit o preocupate tot 
mai frecvent întâlnită în rândurile profesioniștilor, punând accent tot mai mult pe 

funcția socială a acestor ansambluri. Calitatea spațiului public, capacitatea de a 
genera comunități, zonele verzi, fluiditatea, tind să capete o importantă tot mai 
mare, în imaginea de ansamblu a acestor intervenții. 

Acest fenomen a generat o serie de studii și exemple, realizate cu succes, 
de reabilitare a clădirilor de locuit realizate din panouri mari de prefabricate. 
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4.2. Exemple de intervenții realizate asupra clădirilor de 

locuit  
 

4.2.1 Regenerarea urbana din Leinefelde-Worbis, Germania 
 

Regenerarea urbană Leinefelde-Worbis, este poate în momentul actual cel 
mai bun exemplu de revitalizare a unui oraș prin prisma reabilitării și reconfigurării 
spațiului construit, și anume a cartierelor realizate din cladiri de locuit colective din 
prefabricate din beton armat. 

Din punct de vedere al clasificării tipologiilor de reabilitare (fig.4-1.), în cele 

ce urmează putem constata că în cadrul acestui exemplu sunt cuprinse toate 

tipologiile de reabilitare : 
 reabilitare la nivel de cartier/cartiere 
 reabilitare la nivel de cvartal (tronsoane de clădriri) 
 reabilitare la nivel de unitate (bloc). 

În plus, există soluții inedite de rezolvare a reabilitării la nivel de unitate: 
 demolarea unor travei; 

 reconfigurarea spațiului interior; 
 extinderi spațiale cu balcoane. 

 
Proiectul este considerat și a fost apreciat ca fiind unul dintre cele mai bune 

realizări ale vremii în domeniul regenerării urbane integrate și a câștigat numeroase 
premii, dintre care amintim: 

 „1999 German Architecture Award Modernisation, high quality - reasonable 

budget 
 2001 German Architecture Award (honorable mention); 
 2002 Sternstadt (2nd prize); 
 2003 German Urban Planning Award ( together with the town of Leinefelde); 

 2004 European Urban Planning Award (with Leinefelde); 
 2007 World Habitat Award 2006/2007 (with Leinefelde); 

 2009 National Award of Urban Planning and Building Culture 
(Physikerquartier, Leinefelde)‖ [94][97]. 
 
Leinefelde-Worbis este un oraș de aproximativ 20.000 de locuitori situat în 

Germania de Est. Reunificarea Germaniei de Est cu Germania de Vest în 1990, a 
condus la un colaps al industriei textile din Leinefelde-Worbis, fenomen care a forțat 
migrația populatiei, odata cu creșterea șomajului. Ca rezultat, tot mai multe 

apartamente au devenit vacante ca urmare a calitatii scăzute a fondului locativ și a 
populației în scădere din cauza migrației. In acest context, primarul din Leinefelde a 
inițiat un proces de modernizare a zonei, din punct de vedere al mediului social, 
financiar și economic, pentru a crea locuințe sustenabile și mai atractive. 

Proiectul a vizat creerea și realizarea unei strategii pe termen lung pentru 
stocul de locuințe, care să satisfacă nevoile locuitorilor și sa se poată adapta pieței 
imobiliare. A fost nevoie de implementarea unei strategii inovatoare, atât pentru 

clădirile sau părțile de clădiri demolate cât si pentru cele ce urmau a fi renovate, în 

scopul de a face stocul de clădiri viabil financiar, fără a sacrifica accesibilitatea 
financiara la acestea, pentru diferite grupuri sociale. Obiectivele și strategiile au fost 
stabilite și puse în aplicare de către municipalitate, în strânsă coordonare cu 
societățile de locuințe, sectorul privat, locuitorii și guvernul național [94]. 
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Fig.4-2. Leinefelde-Worbis: a)planul general de urbanism ; b) zonele de restructurare[94] 

 
Proiectul a început în 1993 prin realizarea unui plan urbanistic pentru 

regenerarea urbană, care a fost aprobat în 1995, după discuții ample între părțile 

interesate. Un proces participativ a început cu proiecte pilot și s-a încheiat cu 
redezvoltarea întregii zone. Planificarea, proiectarea și punerea în aplicare a 
programului a fost un efort comun al municipiului, societăților de locuințe, sectorului 

privat și al rezidențiilor. Societățile de locuințe s-au implicat de la început și 
contribuția lor a fost esențială în ceea ce privește identificarea nevoilor și a 
cerințelor in cadrul locuințelor, cerințe care să indice în planul de urbanism general 
care apartamentele vor fi demolate si care vor fi renovate [95]. 

În timpul procesului 1.700 de apartamente au fost demolate și peste 2.500 
de apartamente au fost renovate, pentru a satisface cerinte de înaltă calitate și o 

varietate de necesitati. Unitatile rezultate au tipologii diverse si dimensiuni variate, 
pentru a satisface cerintele diferitilor potentiali cumparatori pe diferite categorii de 
venit. Cladirile au fost recent izolate cu polistiren, dotate cu sisteme de încălzire și 
răcire moderne. Inovațiile din stocul de locuințe a îmbunătățit condițiile de viață ale 
locuitorilor și a dus la reduceri majore ale consumului de energie și prin urmare, la 
economii în cheltuielile de uz casnic, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

După finalizare, proiectul a fost monitorizat și evaluat periodic. Lecțiile 

învățate au fost transferate la alte proiecte din Germania de Est, precum și la 

programe, strategii și regulamentele regionale, naționale și internaționale. Noile 
provocări ale zonei constau în unificarea zonelor renovate cu structurile urbane 
istorice. 

În total, în proiect, au fost investiți 17.5 milioane dolari. Pe tot parcursul 
programului, municipalitatea a lucrat în strânsă colaborare cu sectorul privat, 
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generand investiții private atât de necesare în formă de capital și de credit bancar 
privat. Alte surse de finanțare incluse au fost societățile de locuințe locale, guvernul 

municipal și subvenții de la guvernul național [96]. Mentenanța continuă a fondului 
de locuințe, a fost acoperita de chirii.  
 

4.2.1.1. Renovarea cartierului „Physikerquartier 
 

Echipa de proiectare a fost condusa de biroul de arhitectură Meier-Scupin & 

Petzet, Mayr, Hehenberger,echipa fiind formată din: Gerwin Eipper, Christiane 
Homeyer, Birgit Müller, Thomas Neumeister, Daniela Rosenberger [96].  

Amestecul de diferite categorii sociale a fost o caracteristică deosebită in 
schema de realizare a locuințelor sociale. A păstra acest amestec intr-o economie de 

piată și a oferi o varietate considerabilă de tipologii și standarde de locuințe este o 
provocare continuă. Prin urmare proiectele de renovare trebuie să, individualizeze 
apartamentele din clădiri și zonele de locuit. 

Potențialul clădirilor existente realizate din elemente prefabricate și sistemul 
lor de construcție a fost atent evaluat în mod sistematic, și au fost puse în aplicare 
proiecte inovatoare pentru a testa astfel de potențiale [96]. 

 

 
Fig.4-3. Planul cartierului „Physikerquartier‖: a)1995; b) 2002 [96] 

 

 
Fig.4-4. Imagini interventii „Physikerquartier‖ [97] 

 

Din punct de vedere al operației efectuate aceasta a avut în prima parte 
scopul realizării unor spații de coagulare socială și definire a incintei. Pentru aceasta 
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dedensificarea ansamblului a fost necesară și conectarea vizuală a blocurilor ca 
ansamblu ( fig. 4-3 și 4-5). 

Două tronsoane liniare au fost demolate, și astfel a rezultat o curte amplă, 
interioară ansamblului, în care parterul unuia dintre tronsoanele demolate a fost 
transformat în centru social. Amenajarea de după reabilitare a zonei este prezentată 
în figura 4-4. 

 

 
Fig.4-5. Imagine exterioara rezultata in urma reabilitarii „Physikerquartier‖ 

 

Pentru clădirile existente s-a optat pentru: 
 refuncționalizarea spațiului interior; 
 reabilitarea termică a acestora; 
 extinderea suprafețelor prin realizarea de balcoane; 
 reabilitarea zonelor de acces in cladire; 
 creerea de spații comune. (fig.4-5). 

 
În general, pentru toate apartamentele, în plus față de camere existente, de 

locuit și de dormit, s-a realizat o zonă nouă de bucătărie și baie; bucătăriile sunt 
dotate cu o fereastră, instalațiile sanitare s-au adus la un standard modern, fost 
dotate cu o cadă de baie sau în functie de diferite circumstanțe cu un duș. Lângă 
zonele comune și camere este o zonă de depozitare individuală, alocată pentru 
fiecare apartament. 

 
Pentru a închide colțul cvartalului a fost construită o cladire nouă (fig. 4-6) 

deservită de lift, cu planuri si compartimentare moderna. 

În cadrul cartierului încălzirea este furnizată de o rețea de termoficare. 
 
Pentru clădiri rezidențiale și în imediata apropiere au fost realizate locuri de 

parcare suficiente pentru rezidenți [97]. 
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Fig.4.6. Imagini din cartierul „Physikerquartier‖, inainte si dupa reabilitarea acestuia [95] 

 
O atenție deosebită a fost dată elementelor exterioare: curți interioare, alei, 

zone de joacă, zonă vegetală. În figurile 4-6 și 4-7 sunt prezentate imagini cu 
aceste zone înainte și după realizarea reabilitării. 

Trebuie precizat că realizarea unor zone amenajate cu locuri de stat, și de 
joacă, delimitarea traseelor pietonale, și realizarea unei compoziții vizual atractivă, 
sunt capabile să crească atât confortul vizual cât și confortul fizic al ocupanților. 

În figura 4-7 este prezentat modul subtil de realizare a închiderii curții 
interioare, prin realizarea unui element de continuitate la nivelul cornișei. 

Delimitarea și realizarea unei incinte interioare corect amenajate, crează 

coeziuni sociale (fig. 4-8). 

BUPT



   Reabilitarea cladirilor de locuit din panouri mari : sinteza solutiilor de 
interventie aplicate in tara si strainatate - 4 

 

152 

 
Fig.4-7. Imagini incinta si zona curtii curti interioare„Physikerquartier‖[95] 

 

 
Fig.4-8. Imagini incinta si zona curtii curti interioare„Physikerquartier‖[95] 

 

BUPT



                             4.2.1.2 – Renovarea blocurilor de pe strada „Einstein‖ 

 

153 

4.2.1.2. Renovarea blocurilor de pe strada „Einstein” 

 

Inițial pe strada „Einstein‖ a existat un tronson compus din două blocuri 
înlănțuite (fig.4-9). Clădirile inițiale au fost realizate în 1973. 

În acest caz, conform cu schema tipologiilor de renovare prezentată în 
figură 4-1, s-au aplicat: 

 reconfigurarea spațiului interior; 
 extinderea cu balcoane; 
 realizarea de apartamente cuplate pe două niveluri; 

 reabilitare termică. 
Practic că și exercițiu de concept, pe strada „Einstein‖ s-a abordat o altă 

strategie. Astfel un tronson continuu, compus din clădiri prefabricate, prin demolare, 

a fost transformat în 8 clădiri individuale, cu patru nivele. 
Masterplanul propus pentru aceste clădiri, a pus în valoare zona existentă 

mai degajată, astfel încât noua configurație obținută să beneficieze din plin de 
lumina naturală (fig.4-10). 

Noua imagine obținută poartă generic numele  de „townvillas‖ (fig.4-9 – 4-
12). 
 

 
Fig.4-9. Planul de intervenție pentru strada Einstein[94] 

 
Prin reabilitarea realizată în perioada 2003-2004, s-au obținut următoarele 

îmbunătățiri funcționale: 
 în general, pentru toate apartamentele, în plus față de camerele 

existente de locuit și de dormit, s-a realizat o zona noua de 

bucătărie și baie; 

 bucătăriile și baile sunt dotate cu o fereastră; 
 instalațiile sanitare sunt realizate într-un pachet modernizat și 

deservesc o baie sau un duș; 
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 pentru fiecare apartament s-a realizat o zonă de balcon, care să 
pună în valoare, lumina și priveliștea; 

 pentru fiecare apartament, au fost realizate spații de depozitare, 
cum ar fi boxe; 

 prin modernizarea realizata s-au creat configurări/planuri noi de 
apartament, atrăgătoare,moderne și partial individualizate; 

 o caracteristică de unicitate a fost realizată prin crearea de camere 
și terase „pline de lumină‖, și a unor zone de grădină individualizate; 

 apartamentele de la parter au cota la nivelul solului; 
 s-a realizat o reabilitare termică și o modernizare a tâmplăriei; 
 sistemul de încălzire este alimentat de o rețea de termoficare; 
 oferă un sentiment sporit de securitate prin: sistemul interfon 

instalat, sistemul de închidere centralizată, blocarea accesului pe 

ușa din față și inchiderile din parter realizate; 
 au construit locuri de parcare suficiente pentru rezidenți în imediata 

apropiere. 
 

 
Fig.4-10. Imagine exterioara „townvillas‖, Linefelde-Worbis[99] 
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În fig.4-10 se poate observa impactul unei astfel de operații de transformare 

a unor tronsoane, într-o înșiruire de clădiri individuale. De asemenea realizarea unor 
zone de curți interioare pentru aceste imobile rezultate, pune în valoare 
creativitatea echipei de proiectare și capacitatea fascinantă de adaptate a spațiului 
urban la noi scenarii, în cadrul aceluiași program funcțional (locuire).  

În fig. 4-11 si 4-12 sunt prezentate starea actuală a clădirilor și a curților 

vegetale create, pentru aceste ansambluri. 
 

 
Fig.4-11. Planul si fatadele imobilelor „Townvillas‖ [100]. 

 

 
Fig.4-12. Imagini exterioare a imobilelor de pe stada Einstein, „Townvillas‖ [101]. 
 

În plus toate aceste noi ansambluri au fost dotate cu o zonă privată de curți 
amenajate, delimitate estetic cu gard verde. Zona a fost tratată retras de la arteră 

de circulație principală, pentru a oferi un confort superior (fig.4-12). 
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4.2.1.3. Renovarea blocurilor de pe strada „Büchner” 

 
În acest caz, conform cu schema tipologiilor de renovare prezentată în 

figura 4-1, s-au aplicat urmatoarele etape de renovare: 
 reconfigurarea spațiului interior; 
 extinderea cu balcoane; 
 reabilitare termică 

 
Imobilul din strada Büchner numărul 26-40.În figura 4-14 [007] este 

prezentat imobilul înaintea reabilitării zonei. 
 

 
Fig.4-13. Planul de interventie pentru strada Buchner nr. 26-40 [94]. 

 

 
Fig.4-14. Imobilul din strada Buchner inainte de reabilitare [95] 
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Fig.4-15. Imobilul din strada Buchner dupa reabilitare [95] 

 
Renovarea termoenergetică și extinderea spațiului interior prin crearea de 

balcoane a propus o imagine plastică deosebită. S-au realizat, deasemenea, curți 
interioare, delimitate și amenajate.  

Elementele principale care au adus o îmbunătățire a clădirii în urma 

reabilitării au fost:  
 delimitarea exactă a zonei private prin curți special amenajate; 

 reaconfigurarea partiului interior. 
Reconfigurarea spațiului interior este prezentată în figura 4-16. 
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Fig.4-16. Planul interventiilor de reconfigurarea spatiului interior [95] 

 
 
Imobilul din strada „Büchner‖, numărul 42-44 și intervențiile realizate în 

acest caz sunt prezentate în figurile 4-17-4-21. 

Conform cu schema tipologiilor de renovare prezentată în figura 4-1, s-au 
aplicat urmatoarele etape de renovare: 

 reconfigurarea spațiului interior; 
 cuplarea a partamentelor de la nivele diferite; 
 extinderea cu balcoane; 
 reabilitare termică. 

 

 
Fig.4-17. Reconfigurarea fațadei prin crearea de balcoane si logii [97] 
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Fig.4-18. Imaginea inițială a clădirii [97] 

 

 
Fig.4-19. Imagine de ansamblu in urma renovării [98] 

 

 
Fig.4-20. Planul realizat cu marcarea intervențiilor de reconfigurarea a spațiului[98] 
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Fig.4-21. Imagine de ansamblu a curții interioare private în urma renovarii [97] 

 
Este de remarcat capacitatea de intervenție asupra imobilului existent prin 

realizarea de noi apartamente în urma cuplării pe verticală și balcoanele exterioare 
realizate cu structura autoportanta. Realizarea acestora cu un design inovator pun în 

valoare plastica imobilului. 
Spațiul privat creat la parterul imobilului, prin închiderea curții, sporește 

zona de confort și crează spații similare zonei de locuit individuale. Posibilitatea 
realizării unor astfel de spații sporește confortul locuirii și crează atractivitate pentru 
familiile cu copii. 

 
Pentru imobilul din stradă „Buchner‖ numerele 2-16, arhitectul Ștefan Foster 

a adoptat o intervenție mai indrazneata, reușind să finalizeze cu măiestrie o 
reabilitare deosebită, care crează suprafețe ample și spații deosebite pentru 

ocupanți[102]. 
În acest caz, conform cu schema tipologiilor de renovare prezentată în 

figura 4-1, s-au aplicat urmatoarele etapele de renovare: 
 reabilitare termică; 
 reconfigurarea spațiului interior; 
 extinderea cu balcoane; 
 demolarea parțială a unor apartamente la nivele superioare și 

realizarea unor grădini verzi; 

 cuplarea apartamentelor de la nivele diferite. 
Clădiri cu apartamente pline de culoare, cu balcoane spațioase, sere și 

terase, intercalate cu verdeață care a fost adusă la diferite niveluri. 
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Apartamentele realizate au spatii generoase, cu bucătării și băi modern 
echipate, care confera un nivel ridicat privitor la standardele locuirii. 

 

 
Fig.4-22. Imaginea exterioară rezultată în urma reabilitării [103] 

 

 
Fig.4-23. Imaginea exterioară înainte si după reabilitarea imobilului [103] [102] 

 

 
Fig.4-24. Reabilitarea imobilului din strada Buchner nr.2-16 [103] [102] 
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4.2.2 Reabilitarea blocurilor din Stjernen Danemarca 
 

În acest caz, conform cu schema tipologiilor de renovare prezentată în 
figura 4-1, s-au aplicat toate etapele incluse: 

 reconfigurarea spațiului interior prin extinderea în balcoane și 
închiderea acestora; 

 extinderea la mansardă; 
 realizarea circulațiilor pe verticală - lift exterior; 
 reabilitare termică cu materiale performanțe; 
 amenajare de funcțiuni publice și spații verzi. 

 

Complexul de clădiri situat în Frederiksberg a fost construit în 1974, și 
renovat ulterior în anii 1994-1995 [104]. Acesta este compus din cladiri de locuit cu 
șase și respectiv opt etaje care cuprind 627 de apartamente. Structura a fost, în 
mare parte, realizată din beton armat și la nivelul fațadelor tratată cu beton 
aparent. Fațada din spate, cu vedere spre grădină era compusa din goluri de 
ferestre și logii înguste aranjate în benzi orizontale.[105] 
 

 
Fig.4-27. Imagine exterioara rezultate în urma reabilitării [105] 

 

Fațada de acces avea ferestre pătrate mici dipuse într-un aranjament foarte 
rigid. În anii‘80 betonul aparent de pe fațade se degradase și aparuse coroziunea 

armaturilor acestuia. Deteriorarea ferestrelor, corodarea conductelor și scurgerea 
apelor, au condus la avarii la nivelul parcajelor subterane. 

Cele mai importante probleme din cadrul procesului decizional de reabilitare 
au fost: 
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 implementarea unui număr mare de alternative/variante de 
modernizare a complexului;  

 stabilirea costului financiar în relație cu creșterea chiriilor; 
 realizarea mansardelor; 
 protejarea fatdelor și expresiei/formei unitare a cladirilor. 

 
 Reabilitarea termica a inclus: 

 o izolare termică superioară în câmp; 
 ferestrele și tâmplăriile originale de lemn au fost înlocuite cu ferestre cu 

tâmplarii de aluminiu sau lemn performante energetic; 
 suprafața insuficientă a balcoanelor a fost mărită; parapeții acestora au fost 

desfintati și s-a optat pentru o închidere din sticlă pentru a aduce un grad de 

iluminare mai bună cât și un aspect mai modern și plăcut vizual; 
 amenajarea spațiilor comune și creerea de spații verzi cu locuri de joacă etc. 
 

Complexul Stjernen este unul dintre exemplele reușite de arhitectură de 

integrare și reabilitare a unor clădiri de locuințe sociale din Danemarca. Simplitatea 
conceptului și intervențiile propuse au generat un design elegant pentru fațadele 
clădirii aflate inițial într-o stare critică. 
 

 
Fig.4-28. Imagini exterioare rezultate în urma reabilitării [104] [107] 
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4.3. Proiecte, studii și soluții și intervenții asupra 
clădirilor de locuit 

 
 

4.3.1. Studii și direcții generale privind clădirile de locuit din 

Polonia 
 
Studiile selectate prezintă o imagine fidelă a problemelor, necesități și soluții 

prezentate într-un set de lucrări avându-i ca autori pe Adam Rybka, Aleksander 
Kozlowski și Zbigniew Plewako mebri ai Universității tehnice din Rzeszow [106]. În 

lucrările prezentate autorii sintetizează problemele și necesitatea modernizării 
clădirilor realizate din panouri mari prefabricate. Metodele de îmbunătățire sunt 

prezentate pornind de la exemple studiate, precum și problemele ridicate de 
posibilele modernizări.  

O problemă care necesită o atenție deosebită este cea a funcționalității și a 
percepției acesteia de către ocupanți, a echipamentelor tehnice și a climatului 
interior. Trebuie menționat nevoia constantă de o suprfata locuibila mai mare, cu 
forme și volume unice. Una dintre cele mai utilizate intervenții pe acest tip de clădiri 

este legată de realizarea unei suprastructuri. Realizarea unei suprastructuri este 
susținută de următoarele aspecte: 

 deficitul legat de suprafața locuibilă, schimbările demografice și 
nevoile realizarii unei mixturi in generațiile de ocupanți; 

 adaptarea soluțiilor funcționale existente în clădirile de locuit la noile 
nevoi; 

 realizarea unei economii din punct de vedere al spatiului construit si 

utilizarea infrastructurii existente (regulă a unei dezvoltari 
echilibrate). 

 
Autorii menționează că modernizarea acestor ansambluri creează noi 

posibilități pentru designul arhitectural al clădirii. Realizarea unui proiect de 
modernizare completă, împreună cu adăugarea de noi balcoane, de logii și 
realizarea de acoperișuri înalte, necesită modificări substantiale pentru construcție. 

În general, concepția unei suprastructuri trebuie să îndeplinească cerințe și decizii 
standard. 

Schemele de locuințe industrializate, realizate in acele perioade, suferă de o 
lipsă de facilități urbane. În scopul schimbarii aceastei situații, zona de parter din 
clădirile de locuit ar putea fi considerată ca potențială pentru realizarea de noi 
funcțiuni și, de asemenea, de a oferi acestor ansambluri mici magazine, birouri, 

restaurante, cluburi, zone de recreere, servicii culturale, etc. 
Legat de ventilația interioară, studiul precizează că performanța termică a 

clădirilor și a strategiilor de ventilație sunt unele dintre problemele majore observate 
în blocurile de locuințe în Polonia. Până în 1998, când noul standard termic a fost 
publicat, nu au existat probleme relevante cu privire la calitatea aerului din interior: 
ventilarea mediului interior se realiza prin construcția specială a ferestrelor clasice 

care permiteau o ventilare naturala. După 1998, odată cu preocupările crescânde cu 

privire la consumul de energie, anvelopa și ferestrele clădirilor au devenit mai 
etanșe, acum existănd probleme serioase legate de calitatea aerului în mediul 
interior. 

BUPT



         4.3.1. Studii si directii generale privind cladirile de locuit din Polonia. 

 

165 

Ventilația precară este, de asemenea, una dintre cauzele condensării 
umezelii, în zonele punților termice. Zonele cele mai problematice ale clădirilor sunt 

cele în care se produce umezeala: bucătarii, spălătorii și toalete. Până în prezent în 
clădirile rezidențiale, dispozitivele de ventilație naturale au fost furnizate în toalete, 
băi și bucătarii. Odată cu înlocuirea ferestrelor clasice cu ferestre ermetice apar 
probleme legate de circulația aerului în apartamente. Cele mai importante efecte ale 
acestei probleme sunt:  

 disconfortul locuitorilor; 
 probleme de sănătate; 

 probleme de umiditate; 
 probleme de degradare a materialelor de constructii. 

Soluții pentru a schimba această situație ar putea fi înlocuirea ramele 

geamurilor existente cu altele auto-ventilate (de tip controlat) pentru a crea 
posibilitatea de circulație a aerului [106]. 

 
Calitatea funcțională precara este una dintre neajunsurile cele mai mari in 

clădirile multietajate construite între anii 1950 și 1980. În cele mai multe cazuri, 
aceste clădiri au o scară interioara care deservește două sau trei apartamente de pe 
fiecare etaj. Majoritatea locuințelor au fost realizate cu o suprafață medie de între 
50m2 și 70m2, dar la momentul respectiv au îndeplinit cerințele de confort ale acelei 
perioade: o bucatarie, o baie / toaletă, o cameră de zi, una pana la trei camere și un 
balcon a fost standardul în aproape toate locuințele. O îmbunătățire a situației 

economice a a dus la o schimbare în cerințele de confort. Mai ales dimensiunea de 
camere și bucătării nu satisfac standardele moderne. Aducerea acestor imobile, la 
standardele actuale este foarte dificil de realizat în contextul actual. Există câteva 
soluții care ar putea fi puse în aplicare pentru a depăși, sau cel puțin a minimiza, 
această problemă. Cateva modalitati de adaptare a acestor cladiri sunt urmatoarele: 

 adaugarea unei suprastructuri, cu scopul de a obține noi suprafațe 
locuibile; 

 unirea a două apartamente adiacente, pe verticală cât și pe 
orizontală; 

 extinderea parțiala a apartamentelor în afara anvelopei clădirii; 
 închiderea loggiilor și a balcoanelor existente, în scopul de a spori 

confortul termic; 
 adăugarea de noi balcoane si loggii; 
 realizarea de izolație termică; 

 realizand o noua termoizolare a terasei; 
 instalare de ascensoare; 
 schimbarea functionala a zonei de parter în clădirile existente [106]. 

Dupa cum a fost prezentat si in articol, interventiile pe cladiri de locuit 
realizate din panouri mari poate fi conceputa in maniere diverse din punct de vedere 
arhitectural.  

 
Același autor într-un alt articol prezintă schematic aceste posibilități [107]. 

În figura 4-29 sunt exemplificate adăugarea unei suprastructuri la ultimul nivel al 
clădirii și refunctionalizarea zonei parterului, chiar extinderea acestei. Figura 4-30 

prezintă posibilitatea de a adăuga pe fațadă noi volume, sub formă de balcoane sau 
extinderea spațiului de zi în exterior.  
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Fig.4-29. Exemple de intervenții propuse[106] 

 

 
Fig.4-30. Exemple de intervenții propuse- elemente adaos pe fatada [106] 

BUPT



         4.3.1. Studii si directii generale privind cladirile de locuit din Polonia. 

 

167 

 
Fig.4-31. Exemple de intervenții propuse- elemente adaugate pe fatada [106] 

 

În figura 4-31 sunt reprezentate schematic posibile rezolvări de adaos a 
unor elemente verticale pe fațadă: ascensoare, extinderi, etc. O altă concluzie 
prezentată de autor este acea că ar fi posibil să se modifice forma clădirii prin 
demolarea sa parțială. Demontarea de câteva etaje din clădire va varia forma 
perpendiculara si volumetria acesteia. 

 
 

4.3.2. Proiectul de reabilitare pentru cartierul „Carnisse”, 

Amsterdam 
 
Între 1937 și 1941 aproximativ 3000 de apartamente identice au fost create 

în unități arhitecturale de tip bloc [108]. Aceste unități standardizate, extrem de 

ușor recognoscibile în întreg orașul, nu doar în cartierul Carnisse, reprezintă 
aproximativ 10% din totalul de unități de locuit din Rotterdam. Ele sunt unul dintre 
cele mai reușite experimente în reconstrucția dintre războaie, realizate de arhitecții 
moderniști. J.H. van den Broek, este unul dintre arhitecții care a încercat să rezolve 
problemă construirii unui număr mare de unități de locuit sociale.[109].  
 

 
Fig.4-32. Planul dezvoltării Cartierului Carnisse [108] [111] 
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Una din concluziile la care arhitectul a ajuns în acele vremuri a fost 
următoarea: doar atunci când developerii și companiile de construcții vor fi capabile 
să facă un profit din unități de locuit ieftine, atunci producția acestora va fi 
semnificativă. Unitățile sociale realizate cu fonduri de stat, nu sunt capabile să 
genereze suficiente astfel de experimente, pentru a îmbunatati calitatea acestora.‖ 
[109]. 

 
Din punct de vedere al schemei de intervenție și a tipologiilor de renovare 

prezentată în figura 4-1, proiectul Carnisse[110] prevede următoarele etape: 
 reabilitarea termică; 
 reconfigurarea spațiului interior prin realizarea de balcoane; 
 reconfigurarea spațiului interior prin realizarea unor noi partiuri; 

 creșterea suprafeței locuibile prin cuplarea de apartamente; 

 amenajare de funcțiuni publice și spații verzi. 
 

 
Fig.4-33. Planul Carnisse –zonele de intervenții propuse [111] 

 

 
Fig.4-34. Perspectiva cartierului marcând intervențiile propuse [111] 
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Faptul că aceste blocuri au fost și rămân locuințe private, in timp au produs 
vecinătăți specifice cu calități urbane rare. În același timp aceste locuințe ieftine, 

construite pentru segmentul cu venit redus al populației din Rotterdam, sunt 
victimele uzanței ilegale și a degradării fizice. Fără ca locuitorii să poată fi luați la 
răspundere datorită lipsei unei responsabilități a proprietății, este necesară o 
abordare inovativa din punct de vedere architectural [111]. 

 
Agenda părților implicate, abordarea arhitecților și informația istorică a zonei 

au fost sintetizate în următoarea schiță strategică: 

 definirea unui cumul de unelte architecturale de intervenție cu care 
asociațiile de locatari pot să-și lărgească, să-și mențină și întrețină, să-și 
renoveze și să-și transforme apartamentele; 

 definirea unui limbaj architectural care să ofere diferențiere dar să includă 
totuși gramatica folosită de Van den Broek; 

 să se asigure că aceste intervenții să fie realizabile din punct de vedere 
tehnic și financiar. 

 folosirea unui cluster de 6 apartamente din jurul unei scări centrale pe post 
de exemplu realizat de acest cumul de unelte arhitecturale definite. 
 

 
Fig.4-35. Intervenții de reorganizare a spațiilor si funcțiunilor interioare [111] 

 

 
Fig.4-36. Intervenții de reorganizare a spațiilor si instalațiilor interioare [111] 
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Fig.4-37. Cuplarea apartamentelor de la parter cu spațiile din demisol [111] 

 

 
Fig.4-38. Extinderea apartamentelor de la etajul 3 cu penthouse sau mansardă [111] 

 
Deoarece apartamentele existențe sunt prea mici și de același tip, prima 

problemă abordată de arhitecți a fost acea de a crea un sistem matricial de 

reorganizare spațială și recompartimentare interioară, intitulat de către aceștia 
„puzzle of plans‖ [111]. 

Pornind de la planurile existente și de la instalațiile interioare existente, ei 
au construit o matrice de modificări în 4 pași distincți: 
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 realizarea de plan liber in cadrul apartamentelor. În acest fel, fiecare 
apartament poate fi reorganizat spațial în mod liber. 

 extinderea apartamentului inspre stradă, acoperiș sau spre curtea din spate; 
 repoziționarea spațiilor de serviciu și a instalațiilor; 
 cuplarea de apartamente, care să creeze noi tipuri de locuințe. [111] 

 

 
Fig.4-39. Cuplări multiple de apartamente [111] 

 
În figurile 4-35 - 4-39, sunt detaliate operațiile în funcție de amploarea 

dorită.  

Figura 4-35 prezintă soluția minimală prin care se schimbă funcțiunile între 

ele și se păstrează instalațiile existente. Astfel, orientarea casei poate fi modificată, 
permițand un spațiu de locuit mai amplu. Se creează cu o cameră de zi mare cu 
bucătărie și un dormitorul mare. 

În figura 4-36, este prezentată soluția în care se schimbă instalațiile și se 
păstrează funcțiunea. Se crează instalații noi și băi pentru fiecare apartament. Acest 

lucru Înseamnă că apar noi rețele de canalizare și în plus, crește suprafața 
bucătăriei. Cele două apartamente sunt la fel. 

În figura 4-37, este prezentată soluția extinderii apartamentului de la parter 
în spațiile din demisol. Acest lucru prevede realizarea unei scări interioare 
apartamentelor. Apartamentul de la parter poate fi extins prin utilizarea a trei dintre 
cele nouă spațiile de depozitare din subsol utilizate, crescand cu 20 m2. În plus 
apartamentul poate fi extins spre grădină, câștigând de 10 m2. Astfel se obține mai 

mult spațiu de locuit și se crează o relație mai bună cu grădina. Pe partea dinspre 
stradă este posibilă o creștere mai mică, de 5 m2. Mărirea bucătăriei și a băii sunt 
de asemenea necesare. 

În figura 4-38, este prezentată soluția extinderii spațiului locuit prin 
realizarea de mansarde sau penthouse. Deasemenea această operație implică 

realizarea unor scări interioare apartamentului. Apartamentul de sus poate fi extins 
pe acoperișul tip terasă sau șarpantă cu 25 până la 30 m2 [111].  

În figură 4-39, este prezentată soluția de cuplări a apartamentelor. 
Apartamentele pot fi, de asemenea, extinse prin fuziunea și divizarea unităților 
existente. Această metodă trebuie să găsească soluții pentru a modifica cât mai 
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puțin unitățile existente, pentru a fi fezabilă financiar. Pot fi realizate cuplări de  
două apartamente la același nivel sau unul deasupra celuilalt. În plus patru 
apartamente de la parter pot fi modificate în trei. 
 

 
Fig.4-40. Propunerea de balcoane pe fațadă [111] 

 

 
Fig.4-41. Imagini și exemple de balcoane posibile [111] 

 
În figurile 4-40 și 4-41 sunt propuse un set de balcoane cu structură 

metalică ușoară, pentru a crește suprafața apartamentelor și a crea o legătură cu 
exteriorul.În plus accesul este bine definit, intrarea este dezvoltată și crește 
suprafața casei de scară. 

 
În figurile 4-42 și 4-43 sunt prezentate un set de posibilități de extindere și 

mărire a suprafeței utile din apartamente, prin extinderi pe terasă blocului cu 

diferite tipuri de penthouse. În plus sunt prezentate posibilitatea realizării unor 
balcoane vitrate care se deschid spre spațiul curții. 
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Fig.4-42. Propuneri de extinderi spre curte și pe terasa [111] 

 

 
Fig.4-43. Imagini si exemple de balcoane și penthouse orientate spre curte [111] 

 

 
Fig.4-44. Realizarea de elemente noi in stil pe capetele imobilelor [111] 
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Fig.4-45. Realizarea de accente pe capetele imobilelor [111] 

 
Figurile 4-44 și 4-45 prezintă soluții de extindere și reconfigurare interioară 

a suprafețelor prin realizarea unor volume adăugate pe clădirile de capăt. Acestea 

pot fi realizate plecând de la elementele regăsite și rezolvările din trecut pentru 
segmentele de capăt (fig. 4-44) sau pot fi realizate într-o manieră mai modernă, de 
impact (fig. 4-45). Realizarea acestor extensii pe capătul clădirilor poate îmbunătăți 
aspectul de ansamblu al clădirii sau chiar a cartierului. În plus el crează și definește 
ancore vizuale puternice. 

 

Pentru a crea spații de coeziune și a dezvolta spații verzi ample și liniștite, 
se poate opta pentru închiderea unor străzi secundare dintre aceste clădiri. Acest 
mod de operare este prezentat în figura 4-46. Realizarea unor astfel de insule 
interioare ansamblului, crește confortul locuirii, îmbunătățește în mod exponențial 
legătura cu exteriorul. În plus prin realizarea curților interioare vegetale crește 
capacitatea de adaptare a fațadelor (dinspre aceste curți) la cadrul natural. 
 

 
Fig.4-46. Realizarea de curți interioare vegetale [111] 
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4.3.3. Proiectul Phinicas, Grecia. 
 
Zona de țesut urban Phinicas, poziționată în partea de est a orașului 

Thessaloniki, a fost abordată într-un studiu realizat de o echipă de cercetare din 
cadrul universității, „School of Architecture of the Aristotle University‖ of 
Thessaloniki. Proiectul intitulat: ''Investigation and Identifying the Local Character of 
the City gateway în the Phinicas area‖ a avut ca scop identificarea unor potențiale 
soluții de a îmbunătății zona de locuit Phinicas, și de a pune în valoare și evidenția 

bulevardul principal de legătură care traversează această zonă și leagă aeroportul 
de centrul orașului [112]. Măsurile din proiect au vizat: 

 renovarea clădirilor rezidentiale; 
 realizarea prin tehnologii moderne, a unor structuri care să 

configureze un nou front stradal semipermeabil, și să valorifice 
bulevardul, punând în valoare potentialul care să indice și să 
reliefeze această „poarta înspre oraș‖. 

Propunerile privind ansamblurile rezidențiale se ocupă de spații de uz comun 
(intrări și scări) și imaginea exterioară a clădirilor și se bazează pe modificări 
efectuate de către chiriași. 

Adăugarea de ascensoare este considerată esențială, constituind astfel 
principalul punct de focalizare, (Fig.4-10). În cadrul studiului, pentru blocul în cauză 
măsurile de reabilitarea a fațadei au constat în realizarea următoarelor intervenții: 

 o îmbunătățire a transferului termic pentru anvelopă; 
 construirea unor balcoane independente ca structură, atașate 

clădirii, creșterea suprafeței nete de locuit; 
 realizarea unor panouri în zona ferestrelor, pentru mascarea și 

delimitarea elementelor adiționate; 
 realizarea unor sisteme inteligente de umbrire, în zona superioară a 

balcoanelor, și a acceselor în casele de scară. 

 

 
Fig.4-47. Exemple de intervenții propuse - In cadrul studiului „The Phinicas project‖, elemente 

adaugate pe fatada :a )plan cladire; b) imagine 3d. [112] 
 

Soluțiile propuse în studiul realizat contribuie nu doar la o rezolvare 
funcțională a problemelor din aceste clădiri de locuit, ele în plus pun în valoare și 
rezolvări estetice ale clădirilor. Echipa a fost condusă de: Prof. Zoe Karamanou, T. 
Andreadou, Dr.Eleni Gavra, Consulter: Prof. N. Rodolakis. Collaborators: Dr Anna 

Kokkinaki- Daniil, civil engineeer, Dr. Ioannis Tsiafis, mechanical engineer. 
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4.3.4. Proiecte și scenarii pentru blocurile din perioada 

socialistă în București. 
 
Echipa care a realizat proiectul [113] si-a motivat alegerea acestuia spre 

studiu deoarece: 
 deși peste 70 % dintre bucureșteni locuiesc în aceste blocuri, sunt 

aproape invizibile în discursul public; 
 se află într-un proces de deteriorare tehnică (starea clădirilor) și 

socială (populaţie din ce în ce mai săracă în cele din afara centrului) 
și fiindcă majoritatea lumii nu și-a dat încă seama de acest lucru; 

 acţiunile asupra lor (proprietari, autorităţi) sunt parţiale și 

necoordonate și nu există încă strategii globale; 
 aceste cartiere nu reprezintă doar probleme, ci și un potenţial urban 

remarcabil [114]. 
Accentul major propus în acest proiect a fost acela al dezbaterii și rezolvării 

problemei sociale și tratarea acesteia prin intermediul rezolvării urbane, de 
arhitectură, economică și tehnică. 

Proiectul a dezvoltat mai multe etape [115] și a debutat în cadrul unui 
workshop în București având ca scop final integrarea rezultatelor în programe reale, 
dezvoltarea de strategii, inițierea unor proiecte-pilot [116].  

O analiză realizată privind cartarea accesabilitaţii în comparație cu prețul 
locuințelor pentru diferite zone a scos în evidență faptul că: „Accesibilitatea se 
exprimă direct prin atractivitate, deci preţ, așadar, pe o perioadă mai lungă de timp, 
prin compoziţia socială a locuitorilor. Mixitatea existentă se transformă încet-încet 

într-o împărţire în care în blocurile din centru încep să locuiască oameni din ce în ce 
mai înstăriţi, iar zonele de margine sau măcar mai izolate încep să decadă‖[114]. 
 

 
Fig.4-48. Studiu comparativ privind accesabilitatea si preţul locuinţelor[114] 

 
O altă direcție principială de intervenție prezentată în cadrul proiectului a 

fost aceea de a activa locurile reziduale și crearea de locuri publice atractive și 
integrate în fluxul circulației la nivel urban. Segregarea circulației și definirea unor 
trasee pietonale legate cu zone publice atractive în spatele marilor ansambluri 
construite, are un potențial major. Echipa descrie intervenția că „o chirurgie urbană 

soft, prin intervenții minimale, care să se concentreze asupra spațiului liber‖ [114]. 
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Fig.4-49. Activarea locurilor reziduale din spatele blocurilor[114] 

 

 
Fig.4-50. Realizarea unei matrici cu spaţii publice care pot crea fluxuri paralele[114] 

 
Privind reabilitarea blocurilor se propun câteva strategii, construirea și 

activarea unui mecanism financiar, prezentat în figura 4-51. 
 

 
Fig.4-51. Realizarea unui mecanism de reabilitare [114] 

 

Principiul include înființarea unei agenții care să ofere suportul necesar 

implementării diferitelor scenarii posibile de abordare. În principiu în cazul lipsei 
fondurilor de renovare a clădirilor se propune realizarea unui spațiu la mansardă. 
Acest spațiu este fie ocupat de către proprietarii de la parter a căror apartamente 
sunt date pentru închiriere fie sunt vândute. 
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4.4. Concluzii 
 
Sinteza exemplelor prezentate în acest capitol a reliefat preocuparea 

continuă din domeniu, legată de reabilitarea ansamblurilor de locuit realizate din 
panouri mari de prefabricate. 

După cum s-a observat și în cazurile prezentate problemele majore pe care 
le ridică aceste ansambluri și clădiri construite sunt: 

 starea degradată a finisajelor și confortul termic redus; 
 spațiile insuficiente, cu suprafețe mici și precar partiționate; 

 deficiența privind spațiile verzi amenajate, lipsa zonelor de parcaje; 
 lipsa unor circulații pe verticală moderne, de tip lift (pentru clădirile cu 

mai multe niveluri); 
 imaginea exterioară degradată. 
Rezolvarea acestor probleme după cum s-a văzut și în exemplele prezentate 

implică un set de principii de reabilitare: 
 realizarea soluții de reabilitare termică pentru reducerea consumului de 

energie, utilizând soluții și materiale noi cu durată de viață ridicată, care 
să pună în valoare plastica fațadelor; 

 realizarea unor soluții structurale care să permită o recompartimentare 
interioară; 

 realizarea unor soluții structurale care să permită o extindere a 
suprafețelor existente, în/cu balcoane; 

 realizarea unor soluții structurale care să poată pune în valoare 

potențialul spațiilor de la parter de a-și modifica funcțiunea; 
 realizarea unor solutii structurale pentru extinderea cu un nivel superior; 
 realizarea de circulații pe verticală-lifturi; 
 realizarea la nivel urban a unor circulații noi, pentru a crea spații verzi 

amenajate, și zone de parcaje; 

În cazul exemplelor selectate aceste probleme au fost rezolvate, în 

majoritatea cazurilor folosind soluții unicat și nu soluții tipizabile. Ele au fost 
adaptate problemelor regăsite în situ. Deoarece soluțiile de reabilitare au fost ample 
în majoritatea cazurilor acestea au reprezentat un efort financiar substanțial. Din 
acest motiv, în majoritatea cazurilor de reabilitare a ansamblurilor construite cu 
acest tip de clădiri, se optează pentru o reabilitare termică primară sau cel mult 
parțială. 

Analizând exemplele selectate putem spune că lucrarea de față, se 

încadrează în studiile și exemplele „state of the art‖ selectate. Lucrarea prezintă 
soluții și variante de reabilitare termică pe diferite nivele de performanță, cu o 
capacitate diferită de a pune în operă plastica fațadelor (cap. 3) și în plus dorește a 
analiza rezolvări structurale tipizabile, pentru generarea unor reconfigurări ale 
spațiilor interioare. 

În capitolele următoare sunt prezentate diferite posibilități de reconfigurare 
a spațiilor, de mărire a suprafețelor prin extinderi volumetrice, de refunctionalizare a 

spațiilor din parterul imobilelor, și de a crea noi tipuri de apartamente prin cuplarea 
și remodelarea interioară a celor existente. 

Pentru realizarea acestor obiective în studiu s-a ales o clădire tip, cu 
repetabilitate mare. Diversitatea soluțiilor de arhitectură obținute doresc a folosi 
pentru implementarea lor soluții tehnice cu structură metalică, tipizabile.

BUPT



4.3.4. Proiecte și scenarii pentru blocurile din perioada socialistă în București 

 

179 

 
 

 

 5. PROPUNERI PENTRU RECONFIGURAREA 
SPAȚIULUI INTERIOR AL APARTAMENTELOR ÎN 

BLOCURILE DE LOCUIT DIN PANOURI MARI 
 
 

5.1. Introducere 
 

Reabilitarea clădirilor de locuit realizate din panouri mari prefabricate, după 
cum s-a observat și în capitoul anterior, este o problemă curentă la nivel 
internațional. Capacitatea punerii în operă a diferitelor soluții de reabilitare ține în 
mod direct de capacitatea financiară și nivelul investiției dorite a se realiza. 

În cazul reabilitării acestor clădiri, nivelul necesar minim, impus de legislația 
în vigoare este realizarea reabilitării termice a imobilelor, însă la scară tot mai 
amplă, se pune problema unei reabilitări integrate menită să crească confortul 
locuirii în aceste imobile.  

Din acest punct de vedere studiile selectate in capitolul precedent, prezintă 
diferite oportunități de a îmbunătății calitatea locuirii, consumul de energie, 
configurația spațiala, capacitatea de creștere a supafetelor, capacitatea de a 

reorganiza și fluidiza circulația (pietonală și auto), realizarea de lifturi, crearea unor 
spații exterioare capabile să coaguleze comunități, în ansamblele rezidențiale 
realizate din blocuri prefabricate. 

Exemplele realizate si studiile prezentate în capitolul 4, sunt insa in 
majoritatea cazurilor soluții de tip unicat, cu rezolvari tehnice netipizate. Prin 
urmare, acest gen de intervenții este unul costisitor din punct de vedere financiar. 

Lucrarea de fata își propune ca obiectiv principal studiul și experimentarea 

unor soluții structurale tipizabile, realizate la un cost acceptabil, care sa permita: 
 reorganizarea interioara a spațiului apartamentelor existente; 
 creșterea suprafețelor prin extinderea în spatiul balcoanelor; 
 crearea unor noi tipuri de apartamente prin cuplarea și reorganizarea 

spațială interioară a celor existente;; 
 refunctionalizarea spațiilor din parterul imobilelor, prin reorganizarea 

partiului interior existent și perforarea panourilor de fațadă; 
 realizarea unor circulații verticale, prin perforarea panourilor de fațadă și 

atașarea de lifturi exterioare. 
 
În cazul punerii în operă a unor reabilitări integrate, utilizând aceste soluții 

structurale de reconfigurare a spațiului interior, se poate opta pentru variante de 
reabilitare termică cu un grad mare de reducere a consumului de energie, care 

utilizează în componența lor materiale și tehnologii ce pot oferi o plastică deosebită 
fațadelor, studiate în capitolul 3. 

În urma analizării fondului construit, realizată in capitolul 2, a rezultat că in 

ultimii 10 ani clădirile de locuit colective au suferit o serie de intervenții care vizau 
reabilitarea termică, reamenajări interioare, închideri de balcoane, etc., fără a avea 
însă la bază studii detaliate, încercări de laborator sau studii urbanistice. Majoritatea 
acestor intervenții au fost realizate punctual, utilizând documentații de proiectare, 
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pe imobile individuale, necorelate între ele, iar execuția lucrărilor a fost realizată de 
cele mai multe ori utilizând materiale și metode ieftine. 

Din acest punct de vedere putem spune ca este intarita necesitaea elaborării 
unor studii de specialitate pentru a verifică capacitatea de recompartimentare și 
reorganizare a spațiului interior, prin înlocuirea diferitelor diafragme cu cadre 
metalice, accentuând faptul că acest gen de soluții vin să ofere un răspuns cererii de 

piață. 
Studierea și catalogarea sistemelor constructive utilizate la realizarea 

acestor blocuri, pornind de la modul de alcătuire, sistemul de armare a panourilor, și 
până la tehnologiile de punere în operă au dus la concluzia că o astfel de abordare 
este posibilă, necesară și motivată.  

În plus tot în capitolele anterioare a fost prezentat faptul că simultan, în 

perioada edificării acestor ansambluri de cladiri din panouri mari prefabricate din 

beton armat, s-au realizat și clădiri cu sistem structural mixt, diafragme și sâmburi 
din beton armat.  

Studiile arhitecturale de reorganizare a spațiilor interioare au avut ca scop 
analizarea diferitelor scenarii de compartimentare în apartamentele existente în 
blocurile tip realizate în perioada anilor 1962-1989. 

Reconfigurarea spațiilor interioare studiată pe proiectul tip 744, a urmărit: 
(i) recompartimentare și reconfigurare prin reamenajarea spațiilor interioare și 

modificarea pereților nestructurali; (ii) reconfigurare prin practicarea de goluri în 
diafragmele de rezistență; mărirea golurilor existente; practicarea de goluri în 
planșee, etc; (iii) extinderi ale apartamentelor prin închiderea eficientă a zonelor de 
balcoane existente.  

De asemenea sunt prezentate câteva probleme majore care sunt frecvent 
întâlnite în cadrul acestor intervenții și capacitatea de a le pune în operă la nivel 

urban privind gradul de densificare a unor astfel de ansambluri. 
 
 

5.2. Arhitectura interioară 
 

 

5.2.1. Introducere 
 
În cele trei etape de dezvoltare a clădirilor colective, confortul locuirii a 

cunoscut o creștere din mai multe puncte de vedere, însă, poate criteriul cel mai 
puternic resimțit a fost cel legat de suprafața locuibila, suprafața utilă și numărul de 

camere realizat pe apartament. Conform figurii 2-2 din capitolul 2, se poate observa 
o creștere semnificativă în ceea ce privește suprafața locuibilă medie pe apartament 
în perioada 1975-1982 și anume 33m2 de la 27m2. Totodata, se poate observa, că 
suprafețele locuibile în unitățile construite înainte de perioada anilor 1975, sunt 
destul de austere și în plus sunt construite în același sistem înghețat al partiului. Ele 
necesită o atenție deosebită în reorganizarea spațiilor interioare. 

Intervențiile abordate sunt realizate pe proiectul tip 744 (fig. 5-1), utilizat cu 

precădere în perioada 1962-1975, prin reconfigurarea zonelor delimitate de 
suprafețe verticale. Suprafețele verticale de delimitare a celulelor se regăsesc în 

compartimentarile clasice sub formă de pereți și goluri închise (uși, parapeți, 
vitraje). Pereții regasiți sunt structurali sub forma diafragmelor verticale și 
nestructurali - de compartimentare.  
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Fig. 5-1 – Proiectul tip I.P.C.T.-PROIECT T 744.R 

 
Studiul s-a realizat urmărind trei posibilități majore de intervenție de acest tip: 

 realizarea unor compartimentari noi în cadrul unui apartament; 

 realizarea unor compartimentari noi prin cuplarea a două apartamente 
aflate la același nivel; 

 realizarea unor compartimentari noi prin cuplarea a două apartamente 
aflate la nivele diferite prin realizarea unei circulații pe verticală în cadrul 
noului apartament obținut. 

 
 

5.2.2. Realizarea unor compartimentări noi în cadrul unui 

apartament 
 
În figura de mai jos sunt prezentate configurarea spațială și suprafața 

apartamentelor tip utilizate pentru planul curent al proiectului tip 744. 

Apartamentele sunt compuse din două, respectiv trei camere, au orientare simplă și 
sunt dispuse simetric față de poziționarea casei de scară. 
 

 
Fig. 5-2 – Plan nivel curent proiectul  tip I.P.C.T.- 744.R 
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Pentru blocul de tip 744 R, s-au propus patru moduri de intervenție tip, și 

anume:  
 reconfigurarea zonelor delimitate de pereți despărțitori; 
 reconfigurarea zonelor delimitate de pereți despărțitori și de 

diafragme de rezistență;  

 reconfigurarea zonelor delimitate de pereți despărțitori și extinderea 
camerei de zi în zona balconului;  

 reconfigurarea zonelor delimitate de pereți despărțitori și de 
diafragme de rezistență și extinderea camerei de zi în zona 
balconului  

 

 
Fig. 5-3 – Tipologii de reconfigurare a apartamentelor tip pentru proiect IPCT 744.R 

 

Primul caz oferă soluții limitate de reconfigurare spațială însă pune în 
valoare posibilitatea reorganizării funcționale a suprafeței de bucătărie și realizarea 
unei zone decente de luat masa.  

Este important de menționat în acest caz, necesitatea renovării ghenelor de 
ventilație și asigurarea, eventual, a continuității lor. 

De asemenea este de menționat că suprafața utilă crește cu aproximativ 
6,31% în această variantă, iar suprafața bucătăriei prin crearea acestei zone 

deschise încorporează o parte din vechiul vestibul. Noua suprafața este de 14,35m2 
față de 8,26 m2 inițiali, având o creștere cu 73.73 %, o creștere majoră.  

În noua configurație obținută, posibilitatea mobilării moderne în zona de luat 
masa, utilizarea aparaturii electro-casnice, este diversificata și oferă game ample de 
posibilități. În figura 5-5 sunt prezentate câteva posibile variante. 

Acest gen de reamenajare a zonei de bucătărie este una des practicată, în 
special, după anii 1989 datorită modernizării aparaturii electro-casnice și a 

schimbării modului de viață. De asemenea spațiile de depozitare au devenit mai 

compacte.  
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Fig. 5-4 Reprezentarea tipologiilor de reconfigurare a apartamentelor tip imagini 3D 
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Fig. 5-5 Variante de organizare a zonei bucătăriei 

 
Reconfigurarea zonelor delimitate de pereți despărțitori și de diafragme de 

rezistență, pornește de la varianta simplă mai sus prezentată, și anume din 

necesitatea de a cupla zona de bucătărie și luat masa cu livingul, și facilitarea 
organizării acestor relații funcționale. 

Această soluție este poate una dintre cele mai căutate variante deoarece ea 
propune pe lângă reconfigurarea zonei bucătăriei realizarea unei legături între 
aceasta și zona de zi, a livingului. 

Din punct de vedere al locuirii varianta simulează creerea unui spațiu liber 
(‖open-space‖) al zonei de zi bucătărie-sufragerie-living. Popularitatea variantei și 

practicarea acesteia vine din arhitectura locuințelor individuale (case), unde putem 
spune, că după anii `89 este întâlnită în peste 80% din cazuri. Soluția prezintă cazul 
cel mai favorabil din punct de vedere al mobilării spațiului, și anume o soluție care 
să permită înlocuirea totală a diafragmei existente de beton armat. 

Este de menționat că există cazuri în care proprietarii apartamentului au 

realizat legături între zona de living și bucătărie prin decuparea unor zone din 

diafragmă, chiar și numai pentru a mari câmpul vizual. Soluția prezentată aici 
propune o variantă spre studiul structural, care în posibilitatea executării și analizării 
corecte, nu doar permite o mărire senzorială a spațiului, ci sporește în mod 
exponențial capacitatea acestuia de organizare funcțională. 

Necesitatea realizării unor goluri în diafragme este evidențiată din punct de 
vedere arhitectural, încât permite dezghețarea partiului inițial și totodată conferă 
multiple opțiuni din punct de vedere al mobilării spațiului interior. Reconfigurarea 

prin practicarea de goluri în diafragmele de rezistență trebuie însă realizată într-un 
mod coerent pentru a nu afecta capacitatea de preluare a acțiunilor de către 
structură. 

Posibilitatea de mărire a golurilor sau de practicare a golurilor în panourile 
structurale este influențată de mai mulți factori: (i) de modul de realizare a 
panourilor (din punct de vedere  structural: sistem de armare și conformare 
seismică); (ii) de durata de viață a blocului ( uzura lui ); (iii) de posibilitatea de a 

crește confortul locuirii pentru ocupanți prin reorganizarea spațiului; (iiii) de efectul 
asupra bilanțului de eficiență energetică a imobilului. 

Din punct de vedere al locuirii și capacității de reamenajare a spațiilor 
interioare, înlocuirea diafragmelelor de beton sau crearea unor goluri în acestea este 
evidențiată în figurile 5-6. -- 5-9. 

Realizarea unor cadre metalice înlocuitoare pentru diafragmele menționate, 

în interiorul apartamentelor sunt soluții tehnice, care au capacitatea de a fi puse în 
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mare măsură în operă, în condiții de funcționare a blocului, chiar și în cazul 
apartamentului în cauza. Acest lucru sporește probabilitatea soluției de a fi pusă în 

operă. 
 

 
Fig.5-6. Plan parter - reconfigurare prin intervenții structurale asupra suprafețelor verticale 

 

 
Fig.5-7. Volumetrie parter  - Înlocuirea diafragmei de rezistență cu un cadru metalic 

 
Suprafața utilă a apartamentului crește în această variantă cu 1,65 m2 

(suprafața zidurilor înlăturate). Suprafața spațiului liber definit este de 34,35 m2. Pe 
lângă variantele multiple de utilizare a mobilierului soluția oferă posibilitatea definirii 
unui spațiu de tip chicinetă modernă, care să poată fi inclus, sau nu, în funcție de 
dorința utilizatorului, în zona livingului sau sufrageriei. 

Acest mod de utilizare și mobilare a apartamentelor este foarte des întâlnit 

în spațiul vest-european, și mai ales în clădirile de locuit colective noi, cu un număr 
de camere redus (2 sau 3 camere). 

În această variantă și zona balconului este percepută altfel, ca un spațiu 
conectat, de legătură cu exteriorul, acesta fiind poziționat asimetric în noua 
configurație interioară. 
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În funcție de designul ales, cadrele metalice înlocuitoare pot fi realizate 
aparent, tratate cu vopsele speciale și puse în evidența, în funcție și de profilele 
metalice utilizate, sau pot fi realizate ascuns, dimensiunile acestora fiind relativ mici.  
 

 
Fig.5-8. Plan nivel curent - reconfigurare prin intervenții structurale asupra suprafețelor 

verticale 

 

 
Fig.5.-9. Volumetrie parter  - inlocuirea diafragmelor de rezistența cu cadre metalice 

 

În perioada post revoluționară pentru aceste tipuri de blocuri (cu suprafața 

balconului redusă), includerea balcoanelor in zona livingului este un caz foarte des 
întâlnit.  

In ambele variantele des intalnite (închidere clasică în care ușa si geamul 
spre balcon se păstrează sau închideri în care ușa spre balcon și parapetul geamului 
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existent sunt demolate), potențialul balconului închis nu este utilizat la maxim. În 
majoritatea acestor cazuri suprafața balconului este percepută și utilizată, tot ca si 

spațiu de depozitare fiind amenajate cel mult zone vegetale - ghivece cu flori. 
Pentru blocul tip 774R, după cum s-a văzut în capitolul 2, soluția 

constructivă de realizare a balcoanelor este prin continuarea planșeului, în exterior 
pe distanța unei travei. 

Pornind de la acest fapt soluția arhitecturală de extindere a zonei de zi în 
spațiul balconului, propune o decupare a diafragmei de fațadă și înlocuirea acesteia 
cu un cadru metalic înlocuitor, asemănător cu cel prezentat în soluția anterioara. 

Studiile realizate încă din perioada anilor `80 au arătat ineficiența 
balcoanelor și logiilor realizate la clădirile de locuit de tip bloc [58]. Suprafețele mici 
și inadaptate la funcțiunea dorită, a favorizat transformarea lor în spații reziduale 

din punct de vedere al functiunalitații lor. Astfel logiile și balcoanele au devenit in 
majoritatea cazurilor zone de depozitare. 

În majoritatea cazurilor întâlnite extinderea apartamentelor prin închiderea 
zonelor de balcoane existente, este deja practicat în situații reale, însă într-un mod 

ineficient din punct de vedere al utilizării spațiului, deoarece este inlocuit doar 
parapetul de fereastră. 

Modul de comportare al panourilor de fațadă și detaliile de îmbinare ale 
acestora cu diafragmele verticale și cu diafragmele orizontale, permit realizarea unui 
cadru metalic înlocuitor. Astfel suprafața balcoanelor este inclusă în suprafața 
camerei existente. Prin această intervenție, suprafața utilă a apartamentului crește 

cu 0.80m2 - suprafața diafragmelor înlocuite și cu 4,73m2 suprafața balconului 
inclus. 

Ca și dezavantaj financiar, menționăm necesitatea folosirii unui sistem de 
închidere vitrat – performant - cu dublu sau triplu strat, pentru a evita pierderile de 
căldură.  

După cum s-a observat în capitolul 4 acest tip de extindere a balcoanelor 
este des utilizat și căutat în Europa de Vest. De asemenea realizarea acestei 

intervenții contribuie exponențial la imaginea exterioară a imobilului. Din acest 
motiv acest gen de intervenții trebuie realizate unitar la nivelul întregului imobil 
doar în urma unor studii ample, de plastică a fațadelor, cu respectarea strictă a 
datelor tehnice din proiect (culori, materiale, detalii, etc.). 

Intervenția asupra balcoanelor și logiilor existente trebuie însă atent 
studiată la nivelul întregului imobil, la nivelul tronsoanelor și realizată în urmă unor 
prescripții exacte pentru a nu se realiza o diversitate degradantă din punct de 

vedere vizual asupra imaginii blocului. 
În plus față de suprafața sporită cu 5,53 m2 adică 28,92 % a încăperii este 

de menționat avantajul iluminatului natural net superior. Dacă la variantă tip 
suprafața maximă vitrata era de 3,22 m2 constând din suprafața ușii de 1.82 m2 și 
cea a ferestrei de balcon de 1.40m2,în nouă variantă, suprafața minimă vitrata este 
de 7.27 m2 , închiderea vitrată fiind realizată într-un singur plan, cel al fațadei. 

În cazul închiderii vitrate a balconulu,i în cele trei planuri verticale ale 
acestuia și utilizarea parapetului la cotă normata a acestuia, suprafața vitrata este 
de 11,67 m2. 

În cazul utilizării unor închideri de tip fațadă cortină, suprafața maximă 

vitrata este de 17,23 m2. Astfel din punct de vedere, al iluminatului natural, se 
poate obține o creștere a suprafeței vitrate de 16 % până la 69%. (suprafața 
vitrata/ suprafața camerei). 

Variantă închiderii balcoanelor cu zone vitrate, implică și utilizarea unor 
sisteme moderne de umbrire și filtrare a luminii naturale.  
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Pentru varianta în care se optează la înlocuirea celor două diafragme 
adiacente și anume diafragma dintre bucătărie și camera de zi și diafragma de 
fațadă dintre balcon și camera de zi, se va elabora un studiu amplu de analiză 
structurală, deoarece aceasta este o variantă mai solicitantă din punct de vedere 
structural, posibilitatea realizării ei ținând de răspunsul structural, de zona de 
hazard seismic și nu în ultimul rând de detaliile propuse pentru asigurarea 

conlucrării elementelor de rezistență noi, cu cele existente. 
Din punct de vedere architectural spațiul liber, astfel obținut, este deosebit 

atât ca și configurație cât și ca suprafața (38,55 m2). 
Practic deși soluția aplică o cuantificare a celor două soluții precedente, 

percepția unui astfel de spațiu liber este total diferită, acesta având o formă 
rectangular neregulată și două închideri „jucate‖ în planuri diferite. 

Amenajarea unui astfel de spațiu configurat poate oferi soluții multiple și 

diverse. Suprafața vitrată este amplă, punând în evidență legătura cu spațiul 

exterior. În figurile de mai jos sunt prezentate câteva variante posibile de 
reamenajare utilizând această soluție. 
 
 

5.2.3. Realizarea unor compartimentări noi prin cuplarea a 

două apartamente aflate la același nivel 
 

Proiectul tip 774R, utilizat în prima perioadă are un număr redus de camere, 
și implicit, o suprafața utilă redusă. Fiind folosit în prima perioadă de construcție a 
ansamblurilor mari de locuit, clădirile acestea au un avantaj major față de celelalte, 
și anume proximitatea față de centrul orașului.  

Acest fapt a fost prezentat în capitolul 2. Datorită numărului redus de 

camere și a suprafeței utile mici, acest tip de apartamente este rar utilizat de 
familiile cu mai mult de doi membrii, acesta fiind preferat de tineri, vârstnici și 

familiile cu un număr redus de membrii. 
În cazul Timișoarei, aceste cartiere deși sunt în apropierea centrului istoric, 

a zonelor comerciale și a spațiilor verzi ample, au devenit îmbâcsite din punct de 
vedere al fluxurilor de circulație, și sunt greu de utilizat de familiile cu unul sau mai 

mulți copii.  
Prin înlocuirea unor diafragme de rezistență comune pentru două 

apartamente, cu cadre metalice, se poate realiza cuplarea celor două apartamente și 
realizarea unui apartament cu un grad de confort sporit din punct de vedere al 
locuirii care să corespundă cerințelor actuale. Prin cuplarea a două apartamente 
adiacente aflate la același nivel se poate configura un apartament nou cu 3 sau 4 
camere independente, cu două până la 3 dormitoare și spații de zi generoase. 

Cuplarea apartamentelor de la același nivel poate fi considerată una dintre cele mai 
eficiente metode de a crea locuințe (apartamente) noi în cadrul imobilului existent. 

Cuplarile de apartamente adiacente aflate la același nivel pentru proiectul tip 
774, datorită poziției casei de scară existente, se poate realiză în două moduri: 

 cuplarea a două apartamente adiacente cu orientare diferită; 
 cuplarea a două apartamente adiacente având aceeași orientare (fig. 5-10). 

În proiectul tip amintit, prin cuplarea în acest mod a două apartamente 

clasice, se crează suprafețe ample de 112 m2 - 126 m2, pentru nouă configurație de 
apartament. 

Cuplarea a două apartamente adiacente cu orientare diferită este de 
preferat a se realiză din punct de vedere urbanistic și architectural, deoarece 
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permite crearea unui apartament nou, cu capacitate mare de adaptare în situ, legat 
de iluminatul natural și organizarea functionala: bucătarii, spații de zi, dormitoare, 
în concordanță cu punctele cardinale. 

Această modalitate de cuplare implică înlocuirea unei diafragme prefabricate 
din axa longitudinală a imobilului. În funcție de orientarea aleasă diafragmele 
înlocuite se pot realiză în zona adiacentă a bucătăriei (fig.5-10) sau în zona 

adiacentă livingului celor două apartamente. 
În măsura în care se doresc și alte diafragme înlocuite cu cadre metalice 

pentru reorganizarea interioară, această soluție poate fi combinată cu cele patru 
tipuri de soluții prezentate în subcapitolul precedent. Trebuie însă precizat că toate 
aceste modificări trebuie atent studiate din punct de vedere structural la scara 
întregului imobil. 

În figurile de mai jos (fig.5-10.  -  5-12.) sunt prezentate variante diferite de 

compunere a apartamentelor cuplate la același nivel având orientare diferită.  
 

 
Fig.5-10. Plan nivel curent - reconfigurare prin intervenții structurale asupra suprafețelor 

verticale 
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Figura 5-11 – Plan nivel curent – cuplări de apartamente la același nivel si avand orientare 

diferita prin inlocuirea unei diafragme structurale la nivelul zonei de bucătărie 
 

 
Fig.5-12. Plan nivel curent – cuplări de apartamente la același nivel și avand orientare diferită 

prin inlocuirea unei diafragme structurale la nivelul zonei de zi ( a livingului) 
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Fig.5-13. Imagini 3D – cuplări de apartamente la același nivel și avand orientare diferită prin 

inlocuirea unei diafragme structurale la nivelul zonei de zi ( a livingului) 
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Pentru cuplarea a două apartamente adiacente având aceeași orientare, 

noua configurație realizată are dezavantajul zonificării funcțiunilor de tip vagon și 
bineînțeles, cedarea unei suprafețe destul de mari zonelor de coridor, vestibule, 
circulații (fig 5-10.). 

Acest tip de cuplare deoarece are orientare opusă casei de scară, include în 

componența sa și suprafața aferentă aceleași deschideri a casei de scară. Prin 
urmare, pentru proiectul tip 774, are suprafața maximă obținută de 137 m2. 
Pentru o astfel de cuplare camerele obținute sunt 4 sau 5 în funcție de suprafața și 
numărul de încăperi cedate zonei de zi: bucătărie-living-etc. Este important de 
menționat că în aceste noi configurații de apartament nu doar zonele de zi pot fi 
aduse la un standard modern privind suprafața, orientare, mobilare ci și zonele de 

noapte: dormitoarele se pot configura și bineînțeles spațiile de serviciu: băi, 

depozitari. În figurile 5-10 – 5-13 se prezintă câteva din posibilitățile de amenajare 
funcțional a noilor apartamente. 

În ipoteza că acest gen de cuplare apare singular în cadrul unui bloc , 
trebuie acordată o atenție deosebită zonelor de ventilații și ghene ,în cadrul 
reorganizării interioare.  

Și în acest caz de intervenție, soluțiile prezentate în subcapitolul precedent, 
pot fi aplicate și combinate dacă răspunsul structurii este pozitiv legat de aceste 

intervenții. 
 
 

5.2.4. Realizarea unor compartimentări noi prin cuplarea a 

două apartamente aflate la nivele diferite prin realizarea unei 

circulații pe verticală în cadrul noului apartament obținut 
 

Cuplarea a două apartamente existente aflate la nivele diferite implică 
realizarea unei circulații pe verticală între cele două apartamente și decuparea unei 

zone sau a unei diafragme orizontale. Deoarece pentru acest imobil diafragmele 

orizontale, planșeele, au efect de șaibă rigidă și transmit încărcările spre 
diafragmele adiacente, acest gen de operație trebuie atent studiat din punct de 
vedere structural. 

Succesul realizării a unor astfel de spații este unul imens, ținând seama de 
faptul că pornind de la renumitul imobil „Unite d‘Habitation‖ al arhitectului Le 
Corbusier (fig.5-14)[120], realizat în 1955 și până în prezent arhitecții au fost 
fascinați de realizarea apartamentelor pe două niveluri (vezi MDRDV [121]). Acest 

mod de concepere al unui apartament este solicitant din punct de vedere creativ. 
Succesul realizării lui este deosebit, prin calitatea spațiului rezultat. 

După cum a fost menționat în capitolul 2, la noi în țară legislația prevede 
momentan realizarea acestui tip de apartament în blocurile existente, doar la ultimul 
nivel, prin realizarea mansardei. 

Pentru blocul aflat în studiu, modul de compunere al planșeelor prefabricate 
facilitează înlăturarea unei zone din diafragma orizontală, mai ales în zona de zi a 

apartamentelor clasice, planșeul fiind compus din două panouri orizontale care sunt 
rezemate pe 3 laturi.  

Deoarece acesta încăpere este mai amplă ca și suprafață, realizarea unei 
circulații verticale, prin poziționarea unei scări este facilitată.  

În figurile de mai jos sunt prezentate câteva variante de cuplare. 
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Fig.5-14. Imagini 3D – cuplări de apartamente la nivel diferit Unite d‘Habitation[120] 

 

 
Fig.5-15. Imagini 3D – cuplări de apartamente la nivel diferit avand orientare dublă prin 

înlocuirea unei diafragme structurale la nivelul zonei de zi (a livingului) 
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Fig. 5-16. Plan– variante de cuplare a apartamentelor pe verticală 

 
Cuplarea apartamentelor de la nivele diferite este una dintre cele mai 

spectaculoase metode de a crea locuințe (apartamente) cu suprafețe ample 
moderne cu posibilități de a avea suprafețe cu înălțimi diferite și cu volumetrii 

variate. Câteva posibile variante de cuplare pot fi văzute în figurile 5-15 și 5-16.  
În funcție de realizarea scării și dimensionarea golului creat în planșeu, 

suprafețele noilor apartamente pot varia. Se menționează că apariția acestora, 
realizarea golului și a scării pot oferi designul pentru noua amenajare. 

De asemenea pentru familiile cu mai mulți membrii acest mod de 
organizare, poate oferi un grad sporit de intimitate, și crește exponențial confortul 
locuirii. Totodată se poate realiza pe nivele zonificarea apartamentului: 

 zona de zi – serviciu; 
 zona de seară - intimă. 

Noile apartamente pot conține trei sau cinci camere în afară zonei de zi 
(bucătărie, living) după cum se poate observa în figurile prezentate. 
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Zona băilor și a spațiilor de serviciu pot fi și ele extinse, ajungând la 
dimensiuni mari, lucru care conferă un confort sporit. 

Se menționează că acest tip de cuplare poate fi realizat și se pot obține 
spații cu o configurație diversă. Totodată această soluție oferă variante și posibilități 
diferite de configurare a spațiilor aflate la primul nivel sau la nivelul cinci. 

 
 

5.2.5. Implicații la nivel urban 
 
După cum a fost prezentat în capitolul 2, zonele urbane cele mai 

aglomerate, sunt cele ale cartierelor de locuit. Simultan aceste zone sunt cele care 

sunt congestionate din punct de vedere al traficului, a lipsei zonelor de parcare și a 
spațiilor verzi. Pentru unele zone chiar și lipsa unor spații de servicii (grădinițe, 
spații comerciale, etc).  

Prin cuplare numărul apartamentelor din cartiere se diminuează, crescând 
astfel raportul de metri patrati de spații publice verzi, pe cap de locuitor. Simultan 
reducerea numărului de autovehicule, sporește semnificativ fluidizarea circulației, 
reducerea zonelor de parcare și implicit crește suprafața posibilă de amenajare 

pentru spații verzi, de joacă, de relaxare, etc. După cum se poate observă în figura 
5-22, prin acest mod de cuplare a doar două apartamente existente capacitatea de 
reducere a densificarii este de până la jumătate. 

La nivel urban această metodă poate fi utilizată cu succes prin 
implementarea ei în cadrele urbanistice aferente, în scopul controlării eficiente 
asupra densificarii urbane. 

 

 
Fig. 5-17. Plan parter – variante de realizare de spații comerciale in cadrul unui apartament. 

 
Aplicare soluției din subcapitolul precedent pentru zonele de parter poate 

rezolva cu succes lipsa unor funcțiuni complementare în aceste cartiere, mai mult 
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dezvoltându-se pe două nivele se pot crea spații deosebite ca și imagine: grădinițe, 
săli de fitness, librării, cafenele, spații pentru alimentație publică, etc.  

 

 
Fig. 5-18. Plan parter – variante de realizare de spații comerciale prin cuplarea a doua 

aprtamente de la parter. 

 
În figura 5-17 – 5-18, sunt prezentate variante de realizare a unor spații 

comerciale în cadrul unui apartament de bloc, utilizând soluția cadrelor înlocuitoare 
metalice. Pentru rezolvarea accesibilitatii în aceste spații, pentru proiectarea de scări 

și rampe s-au utilizat prescripțiile din normativul : Np 051/2001, - „Normativ pentru 

adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu 
handicap‖[122]. 

 

 
Fig. 5-19. Variante de realizare de spatii comerciale prin cuplarea a doua aprtamente de la 

nivele diferite 
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Neajunsul acestor spații cu funcțiuni diferite, este cel al suprafeței mici 
alocate, respectiv suprafața unui singur apartament. Utilizând solutia cadrelor 

înlocuitoare pentru cuplarea apartamentelor, se pot obține configurații cu suprafețe 
ample. Acest gen de operație poate fi realizată cu succes în cartierele cu densificare 
majoră, unde spațiile și funcțiunile aferente locuirii sunt insuficiente (fig. 5-19). 

Scopul acestui studiu este să analizeze diferitele variante de reconfigurare a 
acestor apartamente în scopul definirii și realizării unor formule eficiente economic, 
funcțional și structural care să defineasca structura unei matrici viabile (fig.5-20). 
Determinarea avantajelor majore a unei astfel de matrici și conformarea acesteia 

normelor actuale este una din prioritățile studiului. 
 

 
Figura 5-20– Matrice cu posibilitați de cuplare si recompartimentare a apartamentelo 

 
La nivel urban acest mod de intervenție poate reechilibra anumite zone din 

punct de vedere al densității, al spațiului verde alocat locuitorilor și totodată poate 
descongestiona anumite artere de circulație. 

Din punct de vedere social acest gen de intervenție implică o degajare 

asupra spațiului public alocat zonelor de parcare. Totodată implică și un fenomen de 
densificare urbană (fig.5-21). 
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Fig. 5-21. Capacitatea de densificare a unei unitați locative.  

 
Trebuie menționat că în cazul unor posibilități de punere în operă a 

variantelor prezentate în acest subcapitol, și de a trata într-un mod integrat 
reabilitarea acestor imobile, rezultatele pot fi deosebite din punct de vedere al: 

 spațiului interior rezultat- creșterea suprafețelor, realizarea unor spații 
libere, creșterea gradului de confort; 

 reabilitării termice eficiente - utilizând materiale și metode noi, cu durată de 

viață ridicată; 
 plasticii exterioare a imobilelor - obținerea unor imagini deosebite, moderne; 
 creșterea și reamenajarea spațiului aferent - zone verzi, circulații, parcări, 

etc. 
În figurile de mai jos este prezentată, una din configurațiile noi posibile (fig 

5-22) și plastica fațadelor unui proiect tip 744, în urma realizării asupra lui a câtorva 
soluții de de arhitectură prezentate anterior si atasarea unui lift exterior. 

 

 
Fig. 5-22. Configurații noi de apartamente. 
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Fig. 5-23. Plan intervenții parter. 

 

 
Fig. 5-24. Plan intervenții etaj 2. 
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Fig. 5-25. Fațadă principală 

 

 
Fig. 5-26. Fațadă secundară 

 

 
Fig. 5-27. Secțiune cu intervenții- realizare lift exterior 
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Fig. 5-28. Exemplu de plastică a fațadei principale pentru proiectul tip 744 în urma realizării 

unei reabilitări integrate.  
 

 
Fig. 5-29. Exemplu de plastică a fațadei posterioare pentru proiectul tip 744 în urma realizării 

unei reabilitări integrate.  
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5.3. Soluții de consolidare propuse în urma reconfigurării 

spațiilor interioare  
 

5.3.1. Cadre metalice înlocuitoare: variante și detalii de 

principiu 
 

În urma analizei soluțiilor de arhitectură posibile și a soluțiilor structurale 
specifice pentru fiecare tip de intervenție de reabilitare pentru clădirile de locuit 
S+P+4E, din panouri mari, din zonele seismice C, D, E, F, în baza proiectului 744 

care s-a analizat cu metoda elementului finit, sa constatat existența unei rezerve de 

rezistență structurală. 
Constatările făcute la fața locului, precum și informațiile obținute de la 

experți tehnici, ne arată că în practică, există cazuri în care beneficiarii-proprietarii - 
au făcut diverse intervenții și modificări interioare în apartamentele proprietate 
personală. Unele dintre aceste intervenții constau în mărirea golurilor de uși dintre 

camerele apartamentelor, altele din eliminarea parțială sau totală a panourilor de 
rezistenta dintre camera de zi și dependințe, respectiv dintre camera de zi și balcon. 

Măsurile de consolidare locală de cele mai multe ori sunt neprofesionale sau 
lipsesc. Este cunoscut faptul că în zona de vest a țării noastre au fost proiectate și 
realizate blocuri de locuințe cu structură de tip celular, formate din diafragme și 
stâlpi - cadre - alternante, în care diafragmele s-au executat din panouri mari 
prefabricate. Aceste structuri de tip celular folosite pentru blocurile de locuințe, au 

fost realizate în aceeași perioadă în care s-au executat și blocurile de locuințe din 
panouri mari prefabricate cu structură de tip fagure.  

Ținând seama de elementele prezentate în sub capitolele 5.2.2. și 5.2.3. s-a 
încercat să se transforme structura de tip fagure într-o structură de tip celular, prin 
înlocuirea unor diafragme cu cadre metalice înlocuitoare fig 5.3- fig 5.19. 

În acest sens pentru înlocuirea diafragmei transversale dintre bucătărie și 
camera de zi s-a propus un cadru transversal vertical format din stâlpi metalici, 

verticali, și rigle orizontale cu secțiune transversală compusă din două profile UPN 
300sau  respectiv din două corniere L150x150x10 și două corniere L150x75x10 - 
fig. 5.30a,b; fig.5.31; fig.5.32; și 5.33. 

 

 
Fig. 5-30. Nod cadru metalic înlocuitor: a) articulat; b) încastrat. 
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Fig. 5-31. Secțiune 1-1 Stâlp marginal 

 

 
Fig. 5-32. Secțiune 2-2 Grinda cadru 
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Fig. 5-33. Secțiune stâlp central cadru 

 
Cadrele avute în studiu, au fost gândite ca fiind cu stâlpi articulati la bază, la 

nivelul fiecărui planșeu fig. 5-34a și detaliu 5.30a a-cadre articulate- și cadre cu 
stâlpi continui pe toată înălțimea fig. 5-34b a-cadre rigide.  

S-a analizat și situația în care continuitatea stâlpilor s-ar putea asigura 
printr-o incastrare mecanică, totală sau parțială la fiecare nivel conform figurii 

5.30a. 

 
Fig. 5-34. Cadru transversal: a) articulat; b) rigid 
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Calculul structurilor asupra cărora s-a intervenit și au fost descrise în 

paragrafele 5.2.2 și 5.2.3 s-au făcut cu metoda elementelor finite, folosind 
programul de calcul ETABS[123].  

Elementele finite alese la discretizarea elementelor din beton armat  au fost 
elemente de placă încovoiata tip „shell‖, iar pentru cadrele metalice s-au folosit 
elemente finite de tip bară dublu încastrată sau bară încastrat articulată. 

Discretizarea elementelor de placă din beton armat și a pereților din beton 
armat s-a ales astfel încât lungimea elementelor finite să nu fie mai mare decat 

dublul lățimii elementului finit, dar în același timp să fie suficient de fină. 
Elementele de bară, din cadrul de oțel s-au ales astfel ca ele să se conecteze 

în noduri cu elementele de placă din planșee și din pereții din beton armat astfel 

încât să lucreze ca o structură mixtă.  
Predimensionarea cadrelor transversale, în vederea introducerii lor în 

calculul electronic, s-a făcut simplificat la acțiunile verticale, punând condiția ca 
săgeata riglei la mijlocul deschiderii să corespundă cerințelor și prescripțiilor în 

vigoare (v≤l/400).  
În cazul în care cadrul transversal se dorește să se realizeze dintr-o suită de 

cadre parțial suprapuse de la nivel la nivel fig 5-6 și fig. 5-30a, prinderea mecanică 
a stâlpului de planșeu și rigla cadrului de la nivelul inferior s-a conceput cu șuruburi 
de înaltă rezistență clasa 10.9. 

În situația în care cadrele înlocuitoare se dezvoltă numai într-un apartament 

și pentru un singur nivel, prinderea stâlpului de planșeul de beton armat s-a 
conceput: ca prindere mecanică cu șuruburi de înaltă rezistență cu plăcuțe metalice 
sub planșeul de beton armat sau cu corniere și ca prindere mecanică cu tije metalice 
ancorate chimic în planșeele de beton armat. În urma încercărilor de laborator 
ultima soluție s-a dovedit a nu fi mulțumitoare.  

Se ridică problema în ce măsură, prinderea mecanică asigură continuitatea 
și cât de rigid este acest nod ?  

Pentru aceasta s-a admis situația limită inferioară în care, cadrele- stâlpii din 
oțel- s-au considerat articulați pe placa din beton armat la fiecare nivel fig.5-34a și 
respectiv situația limită superioară, corespunzătoare cadrului rigid continuu din fig 
5-30b.  

În realitate nodul din figura 5-30a se va comporta într-o situație 
intermediară, adică o incastrare parțială la bază, pe placa de planșeu de la nivelul de 
jos și/sau de rigla cadrului de la nivelul inferior cu ajutorul șuruburilor de ancoraj 

printr-o prindere mecanică.  
Pentru a se putea stabili modul real de comportare a prinderii stâlpilor de 

placa planșeului și a comportării unui astfel de nod mixt, s-a conceput nodul de 
prindere în două variante de alcătuire pe patru modele care s-au încercat 
experimental (vezi capitolul 6). 

Pentru consolidarea riglelor de cuplare (a buiandrugilor) de la panourile 

asupra cărora nu se intervine, care conform precizărilor din GT 045-02[79] este 
posibil să se plasticizeze, soluția propusă este de a borda golul cu un cadru închis- 
pe contur- format din două corniere L 150x75x10, prinse cu conectori chimici de 
panouri. 

Pentru consolidarea rostului orizontal dintre panourile de pereți și planșeele 
orizontale se propune o consolidare mecanică cu corniere de colț fixate cu conectori 
ancorați chimic în planșeele de beton armat și în pereți fig. 5-35. 
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Fig. 5-35. Consolidarea rostului orizontal al panourilor prefabricate la parter: a)Perete interior; 

b) Perete exterior 

 

Consolidările de principiu din fig 5-35 se vor aplica numai de la caz la caz în 
funcție de necesități și în urma unei analize cu element finit a structurii în ansamblul 
său. Consolidarea în câmp a diferitelor tipuri de panouri în care s-au creat goluri 
mici și/s-au au fost mărite golurile existente se pot face în soluție metalică cu 
corniere pe conturul perimetral al panoului consolidând rosturile orizontale și 
verticale, bordarea golului cu corniere și diagonale încrucișate din platbenzi metalice 
pe zonele pline sau cu fibre de carbon și rășini de tip SIKA-vezi [124]. 

 
 

5.3.2 Evaluarea impactului intervențiilor propuse asupra 
capacității de răspuns a structurii de rezistență a clădirilor.  
 

5.3.2.1. Analiza structurală 
 
Tipurile de structuri analizate au rezultat din studiile arhitecturale descrise în 

capitolul 5.2. Analizele structurale efectuate s-au realizat pentru structurile blocului 

tip 744R și a celor rezultate în urma intervențiilor prezentate în figurile 5-1, 5-2, 5-
6, 5-7, 5-8 și 5-13. Analiza statică liniară de tip 3D, s-a făcut cu programul de calcul 
ETABS[123], pentru structura inițială și pentru structurile asupra cărora s-au făcut 
diferite tipuri de interventii. Discretizarea s-a făcut cu elemente finite de placă 
încovoiata.  

Analiză structurală s-a făcut pentru cazurile: 

 structura inițială așa cum este prezentată în proiectul tip cazul 
„A‖;fig 5-2. 

 structura în cazul înlocuirii diafragmelor din axele C și F pentru toate 
apartamentele pe cele cinci niveluri și înlocuirea acestora cu cadre 

metalice înlocuitoare realizate din profile UPN 300 (fig.5-30. - 5-34.) 
cazul „B‖ fig 5-6; .  
Pentru cazul „B‖ s-au analizat situația de cadre cu noduri rigide -

cazul,,B1‖, fig.5-34b și cazul cadrelor cu stâlpii metalici articulați la 
fiecare nivel-cazul ,,B2‖ fig.5-34a 
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 structura nou formată după ce s-au înlocuit panourile transversale 
din axă C și F cu cadre din oțel și panourile longitudinale din șirurile 

1 și 3 dintre axele (B-C) și (F-G) cu cadre longitudinale din oțel.- 
―cazul C‖ fig 5-3; 

 structura nou formată după ce s-au înlocuit panourile transversale 
din axa C și F cu cadre transversal din oțel și panourile longitudinale 
din șirurile 1,2,3 dintre axele (B-C) și (F-G) cu cadre longitudinale 
din otel.- ―cazul D‖ fig 5-12 ; 

 

Discretizarea structurii de rezistență s-a făcut cu elemente finite de placă 
încovoiata „shell‖ din programul de calcul ETABS[123], cu care s-au calculat 
structurile. Numerotarea șirurilor longitudinale s-a făcut cu cifrele 1,2,3, iar a axelor 

transversale cu A,B,C,D,E,F,G,H. 
Analiza rezultatelor calculului s-a făcut pentru panourile din prefabricate din 

secțiunea transversală corespunzătoare axei B,D,E și G de tip I48-1,2,3,[64] pentru 
panourile din secțiunea longitudinală din axă 2, de tip I42-1,1b[64] și pentru 

panourile din șirurile 1 și 3 de tip E 42-2[64] și E36-3,6,7[64] de pe fațadele 
imobilului.  

Calculul static s-a efectuat din încărcări permanente, încărcări utile, acțiunea 
zăpezii, acțiunea vântului și acțiunea seismică.  

Acțiunile au fost grupate în următoarele combinații de încărcări : 
 Combinația 1: 1,35P+1,5U+1,05Z+1,05V    -dupa x 

 Combinația 2: 1,35P+1,5U+1,05Z+1,05V     -dupa y 
 Combinația 3: 1,0P+0,4U+0,4Z+S(x)+0,3 S(y) 
 Combinația 4: 1,0P+0,4U+0,4Z+S(y)+0,3 S(x) 
 Combinația 5: 1,0P+0,4U+0,4Z+S(45O) 
 Combinația 6: 1,0P+1,0U+0,7Z+0,7V 

Unde: 
o x - este axa abscisă a sistemului global de referință în lungul 

structurii paralel cu șirurile 1,2,3. 
o y - este axa globală a sistemului de referință transversală 

paralelă cu axele A,B,C,D,E,F,G,H ale structurii. 
o z - este axa verticală a sistemului de referință. 
o P - reprezintă încărcarea permanentă normată 
o U - reprezintă încărcarea utilă în funcție de destinația imobilului 
o Z - reprezintă acțiunea zăpezii pe imobil 

o V - reprezintă acțiunea vântului asupra construcției 
o S - reprezintă acțiunea seismică asupra construcției. 

 
Încărcările permanente, utile, zăpada și vânt s-au luat conform normelor 

actuale în vigoare CR0-2005; SREN 1991-1-1-2004; CR 1-1-3-2005; NP082-2004.  
Prin ordinul de aplicare a normativului P100-1/2013 începând cu 01.01.2014 

se arată că pentru structurile existente prin aplicarea normativului P100-3/2008, 
acțiunea seismului se ia conform P100-1/2006. 

Totuși în cazul de față, s-a considerat util să se verifice fiabilitatea soluțiilor 
propuse aplicând acțiunea seismică majorată conform normativului P100-1/2013. 

În consecință pentru cazurile A, B1, B2 încărcarea din seism s-a făcut în 
conformitate cu normativul P 100-1/2006- Timișoara ag=0,16g și P100-1/ 2013 
Timișoara ag=0,20g. Pentru cazul C și D încărcarea din seism s-a calculat după 

P100-1/2013- Timișoara și respectiv P 100-1/2013 Oradea  ag=0,15g. 
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Spectrele calculate pentru localitatea Timișoara și Oradea, sunt prezentate 
în figura 5-36. 

 

 
Fig.5-36: a)Spectru de proiectare P100-1-2006-Timisoara  

 

 
Fig.5-36: b)Spectru de proiectare P100-1-2013-Timisoara 
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Fig.5-36: c)Spectru de proiectare P100-1-2006-Oradea  

 
Valorile spectrelor P100-1/2006 și P100-1/2013 pentru Timișoara sunt 

sensibil apropiate.  
Energia totală data de spectrul seismului P100-1-2006 este ușor mai mare 

decât cea a spectrului seismului P100-1-2013, deoarece limitarea spectrului P100-1-
2006 este la I²=3.0, față de I²=2.5 pentru P100-1-2013.  

 
Din totalitatea analizelor efectuate sunt prezentate în cele ce urmează 

succesiv doar rezultatele pentru cazul A și cazurile B, C, D. Pentru cazul „B‖ s-au 
analizat situația de cadre cu noduri rigide -cazul,,B1‖, fig.5-34b și cazul cadrelor cu 
stâlpii metalici articulați la fiecare nivel-cazul ,,B2‖ fig.5-34 a. Pentru cazul „C‖ și 

,,D‖ se prezintă doar rezultatele pentru soluția- cadre cu noduri rigide. 
 

 

5.3.2.2. Analiza modală a structurilor 
 

Calitatea răspunsul dinamic al structurilor, pentru cazurile A, B, C și D, se 
poate analiza prin modurile de vibrație și perioadele proprii de vibrație, pe care le 
are fiecare caz în parte și compararea lor. În figură 5-37 și tabelul 5-1 sunt 
prezentate primele trei moduri de vibrație și perioadele de vibrație T1, T2 și T3 
aferente fiecărui caz. 

 

In toate cazurile modurile de vibratie raman neschimbate: 

• modul 1 – este caracterizat prin deplasare transversala, dupa axa y; 
• modul 2 - este caracterizat prin deplasare longitudinala, dupa axa x; 
• modul 3 – este caracterizat prin rotire in jurul axei z; 
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Fig. 5-37. Modurile de vibratie 1, 2 si 3. 

 
Tabelul 5.1–Valorile perioadelor proprii de vibrație,pentru modul 1, 2 si 3 

Perioada 
Cazul 
"A" 

Cazul 
"B1" 

Cazul 
"B2" 

Cazul 
"C" 

Cazul 
"D"   

T1 [sec]  0.1003 0.1097 0.1101 0.1091 0.1085 Δy 

T2 [sec] 0.0815 0.0811 0.0812 0.0848 0.1049 Δx 

T2 [sec] 0.0741 0.0761 0.0761 0.0787 0.0784 Θz 

 
Din rezultatele obținute pe fiecare caz în parte, reiese că perioadele proprii 

sunt foarte apropiate ca valori iar formele proprii de vibrație sunt identice. 
Diferențele constate sunt nesemnificative și depind în principal de modificările 
rigidităților transversale și longitudinale, pe structurile pe care se fac intervenții și de 

masa structurii.  
Se poate observă că pentru cazul „D‖ perioada de deplasarea în lungul 

structurii crește cu aproximativ 20%  față de celelalte cazuri, datorită eliminării 

dintre axele B-C și F-G a diafragmelor. 
 
 

5.3.2.3 Rezultatele calculelor în deplasări absolute și relative. 
 
 Cazul „A‖, structura inițială, din punct de vedere al deplasărilor laterale și al 

deplasărilor relative s-a analizat pentru următoarele situații de încărcări:  
 1) Pentru încărcările din combinația C3 și C4 cu seism după P100-1-2006 și 

rezultatele sunt prezentate în fig 5.38, și în tabelul 5.2. 
 

Tabelul 5-2 Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasarilor si rotirilor relative Dri si θri,  pentru 

cazul „A‖ - C3 și C4- P100-1-2006; ag=0.16g. 

N 
Dx1 

[mm] 

Dx2 

[mm] 

Θrx1 

e-4 

Θrx2 

e-4 
Dri1 Dri2 

DyB 

[mm] 

DyC 

[mm] 

ΘryB 

e-4 

ΘryC 

e-4 
DriB DriC 

5 -1.127 -1.048 0.64 0.56 0.169 0.142 -1.613 -1.721 0.113 0.123 0.311 0.333 

4 0.958 0.906 0.77 0.72 0.195 0.18 1.302 1.388 0.131 0.14 0.354 0.379 

3 0.763 0.726 0.92 0.86 0.243 0.225 0.948 1.009 0.137 0.147 0.37 0.399 

2 0.52 0.501 0.99 0.91 0.269 0.25 0.578 0.610 0.124 0.133 0.339 0.361 

1 0.251 0.251 0.91 0.91 0.251 0.251 0.239 0.249 0.087 0.091 0.239 0.249 
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Fig. 5-38a. Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa x in axa 1 si 2 

 

 
Fig. 5-38b. Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa y in axa B si C 

 
2) Pentru încărcările din combinația C3 și C4 cu seism după P100-1-2013 și 

rezultatele sunt reprezentate în fig 5.39a,b. și tabelul 5.3. 
 

Tabelul 5-3. Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasarilor si rotirilor relative Dri si θri ¸si 

pentru cazul „A‖ C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,20g 

N 
Dx1  

[mm] 

Dx2  

[mm] 

Θrx1  

 e-4 

Θrx2 

 e-4 
Dri1  Dri2   

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC 

 e-4 
DriB DriC   

5 -0.888 -0.821 0.52 0.45 0.136 0.112 -1.395 -1.488 0.1 0.107 0.27 0.289 

4 0.752 0.709 0.61 0.57 0.151 0.139 1.125 1.199 0.113 0.112 0.305 0.327 

3 0.601 0.57 0.73 0.67 0.19 0.175 0.82 0.872 0.118 0.127 0.32 0.343 

2 0.411 0.395 0.77 0.71 0.212 0.195 0.5 0.529 0.107 0.115 0.292 0.313 

1 0.199 0.2 0.73 0.73 0.199 0.2 0.208 0.216 0.076 0.079 0.208 0.216 
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Fig. 5-39a. Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa x in axa 1 si 2 

 

 
Fig. 5-39b. Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa y in axa B si C 

 
Deplasările laterale relative pentru structura din cazul „A‖, pentru 

combinația C3 și C4, satisfac cerințele din normativele P100-1/2006 și P100-1-
2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.343<Dra
SLS=21.6mm 

 
Cazul ,,B1‖ – Structură în care s-au introdus cadre metalice cu noduri rigide 

în axele C și F, din punct de vedere al deplasarilor laterale și relative s-a analizat 
structură pentru următoarele tipuri de încărcări: 

1) Pentru încărcările din combinația C3 și C4 cu seism după P100-1-2006 și 
rezultatele sunt reprezentate în fig 5.40 și tabelul 5.4. 
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Tabelul 5-4 – Valorile deplasarilor Dxi si Dyi, a deplasarilor si rotirilor relative Dri si θri pentrul 

cazul „B1‖. C3 si C4 P100-1-2006; ag=0,16g 

N 
 

Dx1 

[mm] 

Dx2 

[mm] 

Θrx1 

e-4 

Θrx2 

e-4 
Dri1 Dri2 

DyB 

[mm] 

DyC 

[mm] 

ΘryB 

e-4 

ΘryC 

e-4 
DriB DriC 

5 -1.138 -1.045 0.67 0.58 0.177 0.148 -1.919 -2.064 0.133 0.142 0.357 0.375 

4 0.961 0.897 0.79 0.73 0.196 0.179 1.562 1.689 0.154 0.168 0.417 0.458 

3 0.765 0.718 0.93 0.86 0.244 0.223 1.145 1.231 0.163 0.176 0.443 0.481 

2 0.521 0.495 0.98 0.9 0.27 0.247 0.702 0.75 0.15 0.164 0.41 0.448 

1 0.251 0.248 0.91 0.9 0.251 0.248 0.292 0.302 0.106 0.11 0.292 0.302 

 

 
Fig. 5.40a.Graficul deplasărilor pentru cazul „B1‖: dupa x in axa 1 si 2 

 

 
Fig. 5.40b.Graficul deplasărilor pentru cazul „B1‖: dupa y in axa B si C 

 
Se poate constată că deplasările de nivel satisfac cerințele din P100-

1/2006;2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.481<Dra
SLS=21.6mm 
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2) Pentru încărcările din combinațiile C3 și C4  deplasările laterale și 
drifturile, cu seism după P100-1-2013 ag=0,20g valorile sunt prezentate în fig 5-41 
a și b și în tabelul 5-5. Cazul „B1‖ cadre cu noduri rigide fig 5-41 b. 
 

Tabelul 5-5. – Valorile deplasarilor Dxi si Dyi, a deplasarilor si rotirile relative Dri si θri pentrul 

cazu „B1‖, C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,20g 

Niv 
 crt. 

Dx1 

 [mm] 

Dx2 

 [mm] 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 
Dri1  Dri2   

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 
DriB  DriC   

5 -0.9 -0.818 0.55 0.47 0.144 0.117 -1.742 -1.875 0.121 0.129 0.324 0.341 

4 0.756 0.7 0.63 0.58 0.152 0.138 1.418 1.534 0.14 0.153 0.38 0.417 

3 0.604 0.564 0.74 0.67 0.191 0.172 1.039 1.117 0.148 0.16 0.401 0.436 

2 0.413 0.391 0.77 0.7 0.212 0.233 0.638 0.681 0.136 0.148 0.373 0.406 

1 0.201 0.198 0.73 0.72 0.201 0.128 0.265 0.275 0.096 0.1 0.265 0.275 

 

 
Fig. 5-41a. Graficul deplasărilor pentru cazul „B1‖ dupa x in axa 1 si 2 

 
Fig. 5-41b. Graficul deplasărilor pentru cazul „B1‖: dupa y in axa B si C 

 

Se poate constata că deplasările relative sau deplasările de nivel satisfac 
cerințele din  P100-1/2006;2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.436<Dra
SLS=21.6mm 
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Cazul „B2‖ structura în care s-au introdus cadre metalice articulate la fiecare 
nivel a€ “ cu articulații pe stâlp deasupra fiecărui nivel fig 5-34a-în axele C și F din 

punct de  veddere al deplasărilor laterale și relative s-a analizat structura pentru 
următoarele tipuri de încărcări:  

1)Pentru încărcările din combinațiile C3 și C4 cu seismul luat după P100-1-
2006; ag=0,16g valorile sunt prezentate în fig5-42 a și b și în tabelul 5-6 . 

 

Tabelul 5-6.  Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasărilor si rotirilor relative Dri θri pentrul 

cazu „B2‖. C3 si C4 P100-1-2006; ag=0,16g 
Niv 

 crt. 

 

Dx1  

[mm] 

Dx2 

 [mm] 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 
Dri1  Dri2   

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 
DriB  DriC   

5 -1.138 -1.045 0.67 0.58 0.176 0.148 -1.92 -2.065 0.133 0.142 0.357 0.367 

4 0.962 0.897 0.79 0.73 0.196 0.179 1.563 1.689 0.154 0.168 0.418 0.458 

3 0.766 0.718 0.93 0.86 0.245 0.223 1.145 1.231 0.163 0.176 0.443 0.48 

2 0.521 0.495 0.98 0.9 0.27 0.247 0.702 0.751 0.15 0.164 0.411 0.449 

1 0.251 0.248 0.91 0.9 0.251 0.248 0.291 0.302 0.106 0.11 0.291 0.291 

 

 
Fig. 5-42 a.Graficul deplasărilor pentru cazul „B2‖: dupa x in axa 1 si 2 

 

 
Fig. 5-42b. Graficul deplasărilor pentru cazul „B2‖: dupa y in axa B si C 

Se poate constata că deplasările relative sau deplasările de nivel satisfac 
cerințele din P100-1/2006;2013: 
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 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.46<Dra
SLS=21.6mm 

 
2)Pentru încărcările din C3 și C4 cu seism după P100-1-2013; ag=0,20g  

rezultatele sunt prezentate în fig. 5-43 a și b și în tabelul 5-7. 
 

Tabelul 5-7 – Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasărilor si rotirilor relative Dri si θri   pentrul 

cazu „B2‖ C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,20g 
Niv 

 crt. 

 

Dx1 

 [mm] 
 

Dx2  

[mm] 
 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 

Dri1  

 

Dri2  

  

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 

DriB  

 

DriC  

  

5 -0.9 -0.818 0.55 0.47 0.144 0.117 -1.743 -1.893 0.121 0.131 0.324 0.345 

4 0.756 0.701 0.63 0.58 0.152 0.137 1.419 1.548 0.14 0.154 0.38 0.42 

3 0.604 0.564 0.74 0.67 0.191 0.173 1.039 1.128 0.148 0.161 0.352 0.441 

2 0.413 0.391 0.77 0.7 0.212 0.233 0.637 0.687 0.136 0.15 0.372 0.411 

1 0.201 0.198 0.73 0.72 0.201 0.198 0.265 0.276 0.096 0.101 0.265 0.276 
 

 
Fig. 5-43 a.Graficul deplasărilor pentru cazul „B2‖ dupa x in axa 1 si 2 

 

 
Fig. 5-43 b.Graficul deplasărilor pentru cazul „B2‖: dupa y in axa B si C 

 
Se poate constata că deplasările relative sau deplasările de nivel satisfac 

cerințele din P100-1/2006;2013: 
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 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.441<Dra
SLS=21.6mm 

 
Cazul „C‖ structura în care s-au introdus cadre metalice încastrate-rigide- în 

axele C si F și în axele 1 și 3 între C și B și Între F și G fig 5.13. Din punct de vedere 
al deplasărilor laterale și relative structură s-a analizat pentru următoarele tipuri de 
încărcăr:  

1) Pentru încărcările din combinațiile C3 și C4 cu seism după P100-1-2013; 
ag=0,20g, Timișoara. Valorile deplasărilor, a deplasărilor relative și a 
rotirilor relative sunt prezentate în fig5.44 a și b și în tabelul 5.8. 

 

Tabelul 5.-8 – Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasărilor si rotirilor relative Dri si θri pentrul 

cazu „C‖, C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,20g 

Niv crt. 

 

Dx1  

[mm] 
 

Dx2  

[mm] 
 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 

Dri1  

 

Dri2  

  

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 

DriB  

 

DriC  

  

5 -0.998 -0.911 0.64 0.55 0.17 0.141 -1.707 1.845 1.19 1.28 0.317 0.349 

4 0.828 0.77 0.73 0.67 0.181 0.161 1.39 1.496 1.37 1.49 0.372 0.405 

3 0.647 0.609 0.84 0.76 0.219 0.197 1.018 1.091 1.45 1.57 0.394 0.429 

2 0.428 0.412 0.85 0.77 0.233 0.21 0.624 0.662 1.33 1.44 0.363 0.393 

1 0.195 0.202 0.71 0.73 0.195 0.202 0.261 0.267 0.95 1.02 0.261 0.267 

 

 
Fig. 5-44a.Graficul deplasărilor pentru cazul „C‖: dupa x in axa 1 si 2 

 
Fig. 5-44b.Graficul deplasărilor pentru cazul „C‖: dupa y in axa B si C 
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Se poate constata că deplasările relative sau deplasările de nivel satisfac 
cerințele din P100-1/2006;2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.429<Dra
SLS=21.6mm 

Cazul „D‖ structura în care s-au introdus cadre metalice încastrate-rigide 
figura 5-12- în axele C și F și în axele 1,2 și 3 între C și B și Între F și G. Din punct 
de vedere al deplasărilor laterale și relative structură s-a analizat pentru 
următoarele tipuri de încărcări: 

1) Pentru încărcările din combinațiile C3 și C4 cazul „D‖ cadre rigide cu 
seism după P100-1/2013, Timișoara. Valorile sunt prezentate în fig5.45 
a și b și în tabelul 5.9. 

 

Tabelul 5-9 – Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasărilor si rotirilor relative Dri si θri pentrul 

cazu „D‖ C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,20g 

Niv crt. 

 

Dx1 

 [mm] 
 

Dx2  

[mm] 
 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 

Dri1  

 

Dri2  

  

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 

DriB  

 

DriC  

  

5 -1.653 -1.591 0.115 0.11 0.314 0.294 -1.681 -1.824 0.117 0.127 0.313 0.349 

4 1.339 1.297 0.13 0.126 0.337 0.326 1.368 1.475 0.135 0.147 0.366 0.399 

3 1.002 0.971 0.141 0.135 0.376 0.36 1.002 1.076 0.143 0.154 0.389 0.423 

2 0.626 0.611 0.133 0.126 0.363 0.346 0.613 0.653 0.131 0.142 0.357 0.389 

1 0.263 0.265 0.095 0.096 0.263 0.265 0.256 0.264 0.093 0.1 0.256 0.264 

 

 
Fig. 5-45a.Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa x in axa 1 si 2 
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Fig. 5-45b.Graficul deplasărilor pentru cazul „D‖: dupa y in axa B si C 

 
Se poate constata că deplasările relative sau deplasările de nivel satisfac 

cerințele din P100-1/2006;2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.429<Dra
SLS=21.6mm 

2)Pentru încărcările din combinațiile C3 și C4 cazul „D‖ cadre rigide cu seism 
după P100-1/2013, Oradea. Valorile deplasărilor absolute, a deplasărilor și rotirilor 
relative sunt prezentate în fig. 5-46 a și b și în tabelul 5-10 

 

Tabelul 5-10– Valorile deplasărilor Dxi si Dyi, a deplasărilor si rotirilor relative Dri θri  pentrul 

cazu „D‖ C3 si C4 P100-1-2013; ag=0,15g 
Niv  

crt. 
 

Dx1  

[mm] 
 

Dx2 

 [mm] 
 

Θrx1 

 e-4 

Θrx2  

 e-4 

Dri1  

 

Dri2  

  

DyB  

[mm] 

DyC  

[mm] 

ΘryB  

 e-4 

ΘryC  

 e-4 

DriB  

 

DriC  

  

5 -1.245 -1.197 0.88 0.85 0.24 0.224 -1.262 -1.374 0.89 0.96 0.235 0.262 

4 1.005 0.973 0.99 0.95 0.251 0.241 1.027 1.112 1.01 1.1 0.275 0.302 

3 0.754 0.732 1.06 1.02 0.281 0.269 0.752 0.812 1.07 1.16 0.29 0.317 

2 0.473 0.463 0.99 0.94 0.272 0.26 0.462 0.495 0.98 1.07 0.268 0.292 

1 0.201 0.203 0.73 0.74 0.201 0.203 0.194 0.203 0.7 0.75 0.194 0.203 

 

 
Fig. 5-46a.Graficul deplasărilor pentru cazul „A‖ dupa x in axa 1 si 2 
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Fig. 5-46b.Graficul deplasărilor pentru cazul „D‖ dupa y in axa B si C 

 

Se poate constata o creștere semnificativă a deplasărilor relative sau 
deplasările de nivel dar ele satisfac cerințele din P100-1/2006;2013: 

 Θri<Θra
SLS=0.008;  

 Drim=0.317<Dra
SLS=21.6mm 

 

 
Din analiza rezultatelor prezentate în tab. 5-2 -- 5-10, și în fig. 5-38 -- 5-46, 

se pot extrage următoarele concluzii: 
 

1. Din analiza numerică efectuată rezultă că deplasarile relative (Δri) maxime 

sunt mai mici ca deplasările admise și rotirile relative (θri) sunt mai mici 
decât rotirile admise: 

  =0.008xhe=0.008x2700=21.6mm;   =0.008. 

De asemenea este satisfăcută și cerința: 

cx qxΔri≤ =; unde  =0.025xhe=0.025x2700=67.5mm; =0.025 

Structura în urma tuturor tipurilor de intervenție satisface cerințele de 
deplasări. 

 
2. Deplasările laterale și deplasările relative mici, pentru cadrele transversale și 

longitudinale sunt impuse de diafragmele verticale și orizontale ale 
structurilor de tip fagure și de tip celular. 
 

3. Cadrele înlocuitoare din axele C, F, 1, 2 și 3 au deplasări limitate impuse de 
diafragmele adiacente prin intermediul șaibelor orizontale ale planșeelor- de 

la fiecare nivel. În consecință cadrele înlocuitoare lucrează cu preponderență 
la încărcări verticale. 

 
4. Făcând analiza comparativă a deplasărilor laterale pentru cazul ―A‖ si 

celelalte cazuri: ―B‖, ―C‖ si ―D‖ se poate constată că pe fiecare direcție x sau 
y, și fiecare axă B sau C, valorile deplasărilor cresc, în cazul ―B‖ față de 

cazul ―A ‖. De exemplu, pentru încărcările din C3 și C4 cu seism P100-
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1/2006-, tabelul 5-2 și tabelul 5-3,pentru cazul „A‖ si tabelul 5-4 si 5-5, 
pentru cazul „B‖ au urmatoarele deplasari: 

 

=-1.127mm < =-1.138mm; =-0.888 < =-0.900 

=-1.613 < =-1.919;  =-1.395 < =-1.742; 
 

5. Dacă se compară deplasările din C3 și C4 cu seism conform P100-1-2006, 
cu cele cu seism P100-1/2013 pentru aceleași cazuri, vezi tab. 5-2 și tab 5-3 
pentru cazul „A‖ și tab. 5-4 și 5-5, pentru cazul „B‖, se observă:  
 

=-1.127 > =-0.888;   =-1.613> =-1.395; 

 -1.138> =-0.900;   ≥-2.064> =-1.875; 

 
Se poate constata că deplasările laterale din axa C cresc în cazul ―B‖ , față 
de cazul ―A‖, in limita deplasărilor orizontale premise de diafragmele 
orizontale a șaibelor de planșeu - care se descărcă pe diafragmele adiacente 
din axa B și D. Dacă se analizează deplasările orizontale pentru cazul B 

tabelul 5-4 a cu seism P100-1/2006 - și pentru cazul „B‖ tabelul 5-5 a cu 
seism P100-1/2013, se constată că deplasările rezultate în urma combinației 
cu seism P100-1/2006 sunt ușor mai mari ca în urma combinației cu seism 
P100-1/2013. Ceea ce înseamnă că structura răspunde mai bine 
normativului nou de seism P100-1/2013. 
 

6. Dacă se face o comparație între deplasările laterale și drifturile obținute în 

combinația C3 și C4 pentru cazul „B1‖ tabelul 5-5 - cadrul transversal rigid, 
și cazul „B2‖ cadrul transversal articulat, tabelul 5-7 deplasările laterale sunt 
foarte apropiate:  

 

 =-0.900 = =-0.900;  

 =-1.875 < =-1.893. 

Ceea ce înseamnă că răspunsul structurii la care cadrul transversal este rigid 

este același cu răspunsul structurii la care cadrul transversal are prindere 
articulată pe planșee. 
 

7. Deplasările relative pe direcțiile axelor 1, 2, B și C sunt identice- tabelul 5-5 
și tabelul 5-7, coloanele 4, 5, 10 și 11 - în cazul cadrului rigid și a cadrului 
articulat. 
 

8. Din cele de mai sus rezultă că din punctul de vedere al deplasărilor 
orizontale varianta de cadru transversal cu prindere articulată la fiecare 
nivel, cazul „B2‖ se comportă la fel cu varianta de cadru transversal rigid, 
cazul „B1‖. Din punct de vedere al execuției varianta cu prindere articulată a 

cadrului transversal este evident mai avantajoasă. 
 

9. Pentru cazurile C și D se recomanda să se facă o analiză similară înainte de 

a decide soluția de prindere articulată sau încastrată a cadrelor. 
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5.3.2.4 Rezultatele în tensiuni și eforturi secționale. 
 
În urma analizei numerice, pentru diafragma din axul ―B‖ în combinația 4 de 

încărcări, valorile tensiunilor sau eforturilor unitare S11, S22 și S12 rezultate din 
programul de calcul pentru punctele caracteristice P1- P9 sunt prezentate in figura 
5-47 [125]. 

 

 
Fig.5-47. Valorile tensiunilor - eforturilor unitare. 

 
Punctele de concentare a eforturilor unitare sunt concentrate de obicei in 

buiandrugii de deasupra golurilor de uși din diafragmele I48-2. Eforturile unitare de 
compresiune S22=-4,051 N/mm2 <RC =11.0 N/mm2 este mai mica decat rezistenta 
limita de proiectare. 

În comparație cu cazul ―A‖, in cazul ―B‖ tensiunile normale și tensiunile 

tangențiale cresc în zona diafragmelor orizontale, a planșeelor(fig.5-48). 

 

 
Figura 5-48. Valorile tensiunilor normale si tangențiale in planșeu. 
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În Anexa 5.A sunt prezentate tensiunile S11, S22, S12 în diafragma 

transversală din axul B pentru combinația C3 și C4 de încărcare cu seism după 
P100-1/2006, notate cu R1 și cu seism după P100-1/2013, notate cu R 1-1, în cazul 
―A‖ al structurii inițiale. De asemenea sunt prezentate tensiunile S11, S22, S12, 
momentul încovoietor (M), forță tăietoare (T), forță axială (N) pe cadrul transversal, 
pentru cazul ―B1‖, ―B2‖, ―C‖ si ―D‖ și sunt notate astfel: Cazul ―B1‖ (R7-incastrat) si 
Cazul ―B2‖ (R7-articulat), în care seismul corespunde spectrului după P100-1/2006 
Timișoara cu ag= 0,16g. 

Cazul ,,B1‖(R7-1-incastrat) și cazul,,B2‖(R7-1-articulat) în care seismul 
corespunde spectrului după  P100-1/2013 - Timisoara, cu ag= 0.20g. 

Cazul C (R10- P100-1/2013-Timisoara în care seismul corespunde spectrului 

după P100-1-2013, ag=0.20g. 
Cazul D (R11- P100-1/2013-Oradea și R11-P100-1/2013-Timisoara) în care 

seismul corespunde spectrului după P100-1/2013 cu ag=0.15g pentru Oradea și 
ag=0.20g pentru Timișoara. 

Tensiunile S11 și S22 în diafragma transversal din axul B, pentru cazul ―A‖, 
sunt intre limitele -3.15 N/mm2 si +0.5 N/mm2. 

Tensiunile S11 și S22 din diafragma transversală din axul B, pentru cazul 
―B‖ sunt între limitele -4.4 N/mm2 și +0.55 N/mm2, iar pentru S12 doar în 
buiandrugii de deasupra ușilor ating valori cuprinse între: -1.1 N/mm2 și +0.8 
N/mm2, unde armătura poate să preia aceste eforturi. 

Distribuția acestor tensiuni și limitele maxime și minime se pot vedea în 
Anexa 5.A1 pentru Cazul ‚‚A‖, in Anexa 5.A2 pentru Cazul ‚‚B2‘‘, iar Anexa 5.A3 
pentru Cazul ‚‚C‘‘ si Anexa 5.A4 pentru cazul ‚‚D‘‘. 

In cazul ‚‚B‘‘, structura nu prezintă eforturi unitare normale, care să 
depășească rezistența de calcul la compresiune RC*=11.6 N/mm2 corespunzătoare 
clasei de beton clasa C16/20. 

În ceea ce privește tensiunile de întindere în unele puncte caracteristice ale 

unor elemente structurale se depășește ușor rezistență de calcul a betonului la 
întindere Rt =0.95 N/mm2, dar nu se depășește Rtk=1.4 N/mm2. Armăturile 
existente ale elementelor structurale au capacitatea de a prelua aceste eforturi 
unitare de întindere. 

 
Pentru cazul „C‖ eforturile unitare S11 sunt cuprinse între -2.4 N/mm2 și 

+0.80 N/mm2 în buiandrugii de deasupra ferestrelor. Eforturile unitare S22 sunt 

cuprinse între -4.3 N/mm2 și +0.80 N/mm2, iar tensiunile tangențiale S21 și S12 
sunt cuprinse între -0.8 N/mm2 și +0.8 N/mm2 cu puncte de concentrare în unii din 
buiandrugi și în câmpul unor panouri, unde plajă este de la -0.95 N/mm2 la +0.80 
N/mm2.  

Nici pentru cazul „C‖ eforturile unitare nu depășesc rezistențele de calcul la 
copresiune Rc*, iar cele de întindere Rt*. Deși sunt în unele puncte ușor depășite, 

acestea sunt preluate de armatura din panouri - plansele sudate STNB și armăturile 
longitudinal și verticale din PC 60-. Distribuția eforturilor unitare pe diafragmele 
transversale și valorile limită se pot vedea în anexa 5.A.3.  

Pentru cazul „D‖ la care s-au făcut și intervențiile cele mai îndrăznețe, cazul 

în care este amplasat în zonă seismică cu ag=0.20g, de exemplu Timișoara, se pot 
afirmă următoarele: 

 eforturile unitare S11 sunt mici în toate diafragmele structurii; 

 eforturile unitare S22 sunt cuprinse între -4.0 N/mm2 si +0,8 
N/mm2; 
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 eforturile unitare S12 si S21 sunt cuprinse între -1.05 N/mm2 si 
+1.15 N/mm2. 

Eforturile unitare de compresiune sunt inferioare rezistențelor de calcul Rc*, 
iar eforturile unitare de întindere S12 depășesc în unele puncte și câmpuri rezistența 
de calcul la întindere (Rt*)și punctual rezistența caracteristică la întinderi a 
betonului (Rtk), corespunzătoare clasei C16/20. Pentru panourile din axele 

longitudinale 1, 2, și 3 în unele zone de la parter și etajul 1 fiind necesare măsuri de 
consolidare în cazul aplicării soluției de intervenție (a se vedea S12 în diafragmele 
din axa 1 și 2 ). 

Intervențiile de consolidare relativ numeroase pentru panouri de la capetele 
blocului și de lângă casă scării, conduc la ideea ca această intervenție propusă în 
cazul D, pentru zonele seismice cu ag=0.20g să nu se folosească pentru că ar 

deveni costisitoare.  

În acest sens s-a analizat cazul pentru o zonă seismică inferioară cu ag= 
0.15g - localitatea Oradea. Rezultatele calculului numeric ne arată că : 

 eforturile unitare S11 sunt cuprinse între -2.15 N/mm2 si +0.55 
N/mm2; 

 eforturile S22 sunt cuprinse între -3.5 N/mm2 si +0.55 N/mm2; 
 eforturile S12 sunt cuprinse între -0.96 N/mm2 si +0.62 N/mm2. 

Pentru zonele seismice cu ag≤0.15g intervențiile se pot aplica fără măsuri 

de consolidare a celorlalte panouri prefabricate. Rezultatele calculelor, distribuția și 
eforturile sunt prezentate în anexa 5.A4. 

Analiza diafragmelor orizontale, a dalelor de planșeu, s-a făcut pentru toate 
cazurile studiate pentru încărcările din combinația C1 și combinațiile C3 și C4.  

Din C1 s-au analizat solicitările unitare M11, M22, M12, F11, F22, F12, M21, 
V13 și V23 cu care s-a verificat armarea plăcilor. În nici una din situații nu există 

probleme care să ducă la consolidarea planșeelor. S-a constatat că față de cazul „A‖ 
în celelallte cazuri de obicei momentul din placă scade pe reazemul de peste riglele 
cadrelor și crește în câmp. 

 
Verificarea cadrelor metalice înlocuitoare de panouri, din cazul „B,‖ „C‖ sau 

„D‖ s-a făcut la solicitările rezultate în urma calculului cu element finit cu programul 
ETABS. 

Rezultatele calculului numeric ne arată următoarele : 
 în cazul ,,B1‖ - cadrul transversal, din oțel, s-a considerat de tip rigid iar 

eforturile maxime pe elementele structurale sunt date în anexa 5.A2. (R7 - 

încastrat, R7-1 - încastrat); 

 pentru Cazul,,B2‖ cadrul transversal metalic s-a considerat articulat - 

prinderea stâlpilor articulată la fiecare nivel - iar eforturile maxime pe 

elementele struturale sunt date în anexa 5.A2 (R7-articulat, R7-1–articulat). 

 Pentru a se putea face un comentariu pe larg al situației reale și discretizate 

cu elemente finite se va face o referire paralelă cu situațiile teoretice ale 

unui cadru rigid și a unuia cu articulații pe stâlpi fig. 5-49 a.b. (5-34a.b.) 

situație prezentată ca soluție pentru cadrul din oțel în subcapitolul 5.3.1 

figura 5-30. 

 Pentru cazul cadrului rigid teoretic prezentat în fig 5-49 a, considerat că fiind 

încărcat, cu încărcarea permanentă verticală pe riglele cadrului și cu seism 

stânga, aliura calitativă a diagramelor de moment încovoietor este trasată în 

fig. 5-49a. Pe fiecare stâlp (Sij) există un moment încovoietor la capătul 
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inferior (Mi
s) și un alt moment încovoietor (Mj

s) la capătul superior. Pe riglele 

cadrului de asemenea există un moment încovoietor la capătul din stânga 

(Mi
r) și un alt moment încovoietor la capătul din dreaptă (Mj

R). De asemenea 

în câmpul riglei există un moment încovoietor (MC
R). 

Pentru cazul cadrului articulat teoretic, prezentat în figura 5-49b, considerat 
ca fiind încărcat identic, aliura calitativă a diagramei de moment incovoietor este 
prezentată în figura 5-49b. Pe fiecare stâlp (Sij) există un moment încovoietor doar 
la capătul superior diferit de zero (Mi

S=0; MjS≠ 0). 
Momentele încovoietoare pe riglele cadrului sunt Mi

r la capătul din stânga, 
MJ

R la capătul din dreapta și MCR în câmp. 
 

 
Fig. 5-49 Diagrama Momentului Incovoietor CALITATIVA pe cadrele teoretice: 

a) cadru rigid; b) cadru cu articulatii pe stalpi 

 
Comparând acum momentele încovoietoare obținute în programul ETABS – 

(anexa A5) - pentru cele două situații: Cazul ,,B1‖, respectiv Cazul ,,B2‖, ambele 
conlucrând cu elementele de beton armat existente, observăm următoarele: 

 diagramele de momente încovoietoare pe stâlpii cadrelor încastrati și 
articulati sunt sensibil asemanatoare; 

 momentele încovoietoare la capătul de jos pentru ambele cazuri 

(Mi
S) sunt mai mici sau egale cu 8.01kNm. 

Momentele încovoietoare la capătul de jos în varianta ,,B2‖, (R7 articulat și 
R7-1 articulat), sunt ușor mai mici decât la varianta ,,B1‖, (R7- încastrat și R7- 1- 
încastrat). Momentele încovoietoare la bază stâlpilor pentru cadrul articulat nu sunt 

egale cu 0.00 kNm, ca în cazul ideal din figura 5-49b.  
Dacă se păstrează numerotarea nodurilor din schemele ideale fig. 5-49 și 

comparăm valorile eforturilor pentru stâlpul S47- din anexa A5-, pentru cele două 

variante (cazul B1 și cazul B2 )rezultă : 
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 M4
B1=-6.76 kNm> M4

B2=-5.17 kNm  

 M4
B1 – este momentul încovoietor la capătul de jos a stâlpului, din 

varianta ,,B1‖ în care cadrul metalic este rigid, adică stâlpul trece 

continuu prin planșeu sau este prins rigid încastrat - de placa de planșeu 

și rigla cadrului de la nivelul inferior. 

 M4
B2 - este momentul încovoietor la capătul de jos a stâlpului în cazul 

,,B2‖ în care cadrul metalic este dezvoltat numai pe un nivel și prinderea 

stâlpului metalic de planșeul de la nivelul inferior este articulată. 

Momentul încovoietor nu este nul ca în cazul teoretic, deoarece în 
componența stâlpului există și elemente de tip „shell‖ prin elementele de legătură- 

conectare- și axa stâlpului metalic este diferită de cea a elementelor din beton de tip 

„shell‖. Între elementele finite din beton de tip „shell‖ și elementele finite din oțel de 
tip „beam‖ există conexiune în noduri: 

 prinderea stâlpului în realitate de planșeul de peste nivelul inferior așa 
cum a fost data în detaliile de principiu din fig 5-30; 5-32; 5-34, este o 
incastrare parțială cu o anume rigiditate determinată de geometria 
prinderii și/sau rigiditatea la încovoiere a plăcii de planșeu în conlucrare 

cu grindă cadrului de la nivelul inferior. 
De aici rezultă și idea de a studia experimental un astfel de nod, care va fi 

prezentat în următoarele capitole, 6 și 7.  
Momentele incovoietaore de la capătul de sus al stâlpului în cele două cazuri 

(B1) și (B2) sunt în situația inversă : 
M7

B1
=+6.70 kNm < M7

B2
 =7.03 kNm 

Momentul încovoietor de la capătul de sus al stâlpului (S47) pentru situația 
în care stâlpul metalic este considerat articulat în 4, este mai mare decât momentul 
încovoietor în capătul de sus al stalpului metalic (S47) considerat încastrat în 4 - în 

cazul în care stâlpul trece continuu prin placa de planșeu -. 
Pentru celelalte cazuri „C‖ și „D‖ studiile s-au făcut numai în varianta în care 

stâlpul trece continuu prin placa de planșeu, adică cadru metalic este rigid. 
Privitor la diafragmele orizontale -planseele de beton armat - s-au analizat 

cazul „A‖- varianta inițială- și cazurile „B‖, „C‖ și „D‖. Rezultatele sunt prezentate în 
Anexele 5.A1-5.A4. Sunt prezentate solicitările unitare M11, M22, M12, F11, F22, 
F12, V12 și V23 determinate din combinația C1. 

Pentru cazul A, momentele unitare M11 de pe reazemele din axele B și C 
sunt mai mici decât : 

 M11 <-7.66 kNm/m in axa B;  
 M11 <4.95 kNm/m in axa C. 

Pentru același caz și combinație, momentele unitare M22 din anexele 5.A1.-
5.A4. de deasupra peretelui din axa 1 și 3, din zona balconului, sunt mai mici decât: 

 M22≤9.9 kNm/m - axa 1/3; 
 M22≤-7.70 kNm/m - axa 2. 

Momentele in camp sunt: 
 M22≤3.80 kNm/m; 
 M11≤3.9 kNm/m. 

Aceste momente efective sunt mai mici decât momentele capabile ale plăcii 

de planșeu. 

Comparativ pentru cazul ,,B‖ solicitările pe planșeu nu au suferit modificări 
de luat în considerare. Momentul negativ din axul C, M11 are o scădere valorică de 
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până în 5% și crește în câmpurile alăturate cu aproximativ 3%. În toate cazurile 
armătura existentă asigură momente capabile mai mari decât cele efective. 

Pe baza analizelor efectuate și a rezultatelor obținute se pot extrage 
următoarele idei: 

1. Din punctul de vedere al eforturilor unitare în diafragmele verticale pentru 
cazurile B, amplasate în zonele în care ag< 0.20g - soluția devine aplicabilă, 
fără a fi necesare măsuri de consolidare la diafragmele din axele 
transversale alăturate B sau D și nici în cele longitudinal 1, 2 și 3. 

2. Pentru cazul C, soluția de intervenție este aplicabilă pentru imobilele 

amplasate în zonele seismice la care ag<0.20g, și la limită pentru zonele cu 
ag=20g dar cu verificarea zonelor concentratoare de eforturi: 

 buiandrugii de deasupra golurilor de uși si golurilor de ferestre; 

 și unele panouri prefabricate în câmp. 
 

Se va avea o atenție sporită la verificarea tensiunilor de întindere S11 și S22 
și mai cu seamă a celor de forfecare – tangențiale - S12. 

Din studiile efectuate armătura existentă în elementele prefabricate, 
menționate este la limită. Pentru zonele de goluri de la ușile din panourile 
prefabricate situate în axele B și D se recomandă să se facă o bordare cu corniere, 
fixate cu conectori ancorați chimic în diafragme conform precizărilor din cap 5.3.1 și 
fig 5-35, sau cu fibre de carbon și rășini [124]. 

Lunecările în secțiuni orizontale dintre panourile de pereți și planșeele de 

beton armat sunt împiedicate de pragurile și betonul din centuri, care intră in 
alveolele panourilor prefabricate. Se poate mari și aici gradul de siguranță prin 
dispunerea de corniere pe colțurile dintre panourile de pereți și panourile de 
planșeu, fixate cu conectori ancorați chimic în elementele prefabricate din beton 
conform precizărilor din cap 5.3.1 (fig 5-35a,b.). 

3). Cazul „D‖ de interventie este limitat la zone geografice in care ag≤ 
0.15g. Aplicarea acestui gen de interventie in zone geografice cu ag=0.20g nu se 

recomanda decat daca diafragmele verticale sunt consolidate fie cu fibre de carbon 
si rasini [124], fie se aplica alte solutii metalice de bordare pe contur cu cornier si 
diagonal incrucisate din platbenzi - toate fixate cu conectori ancorati chimic. 

Inainte de a se hotara o astfel de interventie in zonele cu ag=0.20g se 
recomanda sa se faca o analiza de costuri, deoarece solutia de interventie si 
consolidarile necesare la restul elementelor prefabricate, ar putea sa ridice foarte 
mult pretul de cost al investittiei. 

 
 

5.3.2.5. Analiză deformabilității și a deplasărilor punctuale ale 

structurii 
 

În cadrul calculelor efectuate s-au analizat deplasările absolute și deplasările 
relative –drifturile - în cadrul subcapitolului 5.3.2.3., și pentru fiecare caz în parte s-
a arătat că este îndeplinită condiția impusă de Normativul P100-1/2013 pentru 
starea limită de serviciu astfel: 

 

 < =0.008; 

 <  =0.21mm;  

 < = 0.025. 
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Pentru cazul „B‖ s-au verificat săgețile riglelor cadrului din axul C, pentru 
încărcările: greutate proprie, permanentă, seism, utilă și C3. Ele sunt prezentate în 
figura 5-50. Săgeată maximă pentru aceste încărcări corespunde combinației C3 pe 
rigla de la ultimul nivel și este de 0.65mm. 
 

 
Fig.5-50. Valorile sagetilor maxime pe nivele pentru cadrul inlocuitor cazul „B‖. 

 
Pentru cadrele transversale din axul C și cele longitudinale din axele 1, 2 și 3 

deplasările verticale (săgețile) riglelor cadrelor, calculate pentru combinația C 6 

corespunzătoare stării limită de serviciu SLS sunt date în tabelul 5-11. 
 
Tabelul 5-11 – Valorile sagetilor pentru riglele cadrelor metalice rezultate la SLS combinatia C6 

Δ 

[mm] 
Cazul „B” Cazul  „C” Cazul  „D” 
B1 B2 Ax C Ax1 Ax C Ax2 

5 0.707 0.709 0.569 0.329 0.596 0.402 

4 0.604 0.614 0.493 0.351 0.517 0.369 

3 0.575 0.583 0.461 0.311 0.482 0.325 

2 0.512 0.520 0.399 0.250 0.415 0.262 

1 0.430 0.433 0.317 -diafragma- 0.325 0.179 

 
Valorile admise pentru fiecare deschidere: 
 

 Δ =1/400xl=1/400x480=1.2cm =12.0mm 

 Δ =1/400x420=1.05cm=10.5mm 

 Δi<< Δ =12.0mm 

 Δi<< Δ =10.5mm 

 
 

5.4. Concluzii 
 

In urma studiilor de arhitectura realizate se poate concluziona ca inlocuirea 
unor panouri mari prefabricate sau crearea de goluri ample in acestea, si 
consolidarea lor cu cadre metalice inlocuitoare care pot fi realizate la un cost 
acceptabil si permit: 

 reorganizarea spatiului interior al apartamentelor existente; 
 cresterea suprafetelor prin extinderea in spatiul balcoanelor; 

 crearea unor noi tipuri de apartamente prin cuplarea si reorganizarea 
spatiala interioara a celor existente; 

 refunctionalizarea spatiilor din parterul imobilelor, prin reorganizarea 
spatiului interior existent si perforarea panourilor de fatada; 
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 realizarea unor circulatii verticale, prin perforarea panourilor de fatada si 
atasarea de lifturi exterioare. 

Crestrea suprafetei locuibile, prin cuplări ale apartamentelor, poate sa 
conduca la realizarea unor noi tipuri de apartamente care au suprafaţă dubla. 
Realizarea de cuplari pe verticala creaza spatii noi cu suprafete ample si cu o 
arhitectura spectaculoasa. 

Cadrele metalice inlocuitoare pot fi realizate aparent, și puse în evidența, în 
funcție și de profilele metalice utilizate, sau pot fi realizate ascuns, dimensiunile 
acestora fiind relativ mici si au capacitatea de a fi puse în mare măsură în operă, în 

condiții de funcționare a blocului. 
In urma analizei structurale a acestor interventii in ambele situaţii structura 

blocului a demonstrat că are rezerve de rezistenţă importante şi poate lucra în noua 

configuraţie. 
Analizele efectuate se refera la proiectul tip T 744 si au fost efectuate pentru 

situația inițială cazul ,,A‘‘, soluțiile de intervenție din cazurile ,,B‖ si ,,C‖ situate in 
zonele geografice cu ag ≤ 0,20g si pentru soluția de intervenție din cazul ,,D‖ 

situata in zonele geografice cu ag ≤ 0,15g. 
1. Prin modificările făcute în structura de tip fagure cazul ,,A‖ o transformă 

într-o structură de tip celular cazul ,,B‖, ,,C‖ și ,,D‖ în care diafragmele au rolul de a 
prelua încărcările verticale aferente și încărcările orizontale iar cadrele înlocuitoare 
au rolul principal de a prelua încărcările verticale aferente și de a asigura stabilitatea 
locală a elementelor prefabricate adiacente și de fațadă la încărcări orizontale. 

Deplasările laterale ale cadrelor fiind limitate de diafragmele orizontale - planșeele 
clădirii. Aportul cadrelor metalice în preluarea forțelor orizontale este sub 10% din 
forța tăietoare aferentă. 

2. Prin realizarea de goluri mari în unele din panourile prefabricate și 
consolidarea lor cu cadre metalice - înlocuirea lor cu cadre mixte- se produce o 
redistribuire a eforturilor. Eforturile din acțiunile orizontale în special se redistribuie 
către restul diafragmelor din structură. În cele mai solicitate diafragme, tensiunile 

S11, S22, S12, au crescut față de cazul inițial ,,A‖ cu până la30%. În toate situațiile 
din cazurile ,,A‖, ,,B‖, ,,C‖ și ,,D‖ tensiunile efective sunt mai mici decât rezistențele 
caracteristice ale betonului și aria de armătura poate prelua tensiunile efective de 
întindere. 

3. Bazat pe analiza eforturilor și deplasărilor se poate concluziona că soluțiile 
propuse pentru cazul,,B‖ și cazul ,,C‖ de intervenție se pot aplica pentru toate 
zonele geografice caracterizate de ag≤0.20g.  

4. Cazul ,,D‖ se poate aplica pentru clădirile situate în zonele geografice 
caracterizate de ag≤0.15 g fără alte intervenții, iar în cazul aplicării lui în zona 
geografică caracterizată de ag=0,20g, sunt necesare măsuri de consolidare a 
diafragmelor supraîncărcate peste capacitatea lor, până la o anumită limită, cu FRP. 

5. În urma analizei 3D se poate observa că intervențiile propuse în cazul 
,,B‖,,,C‖ și ,,D‖ nu modifică răspunsul global al structurii din cazul ,,A‖. 

6. Realizarea de goluri mici și medii în diafragmele existente este posibilă cu 
consolidarea locală a acestor panouri în soluție FRP sau metalică [123] [126]. 

7. Prinderea cadrelor metalice, articulat, încastrat, sau cu un anumit grad de 
încastrare, de placa de planșeu din beton armat este o problemă deosebit de 

importantă și delicată în ce privește gradul de încastrare, influiența locală asupra 
elementelor de beton de care se prinde structura metalică și care va fi abordată în 
capitolele următoare. Aportul structurii metalice cu stâlpii prinși articulat la fiecare 

nivel în cadrul ansamblului structural este același că și a structurii metalice rigide - 
cu stâlpii metalici continui pe toate nivelele- încastrați. 
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6. PROGRAM EXPERIMENTAL PENTRU 
EVALUAREA CALITATIVĂ A REZISTENȚEI ȘI 
RIGIDITĂȚII SOLUȚIILOR DE PRINDERE LA 

BAZĂ A CADRELOR METALICE ÎNLOCUITOARE ÎN 
STRUCTURA EXISTENTĂ 

 

 

6.1. Introducere 
 

 

Analiza structurală a clădirilor colective reprezentative, a oferit un set de 
date tehnice privind comportarea structurală a acestora, și capacitatea lor de a 
suferi intervenții structurale. Aceste date au fost utilizate în elaborarea unui set de 
soluții structurale privind consolidarea zonelor supuse modificărilor în variantele de 
arhitectură și realizarea unor modele numerice de calcul. 

Dar așa cum a rezultat și din concluziile capitolului 5, aportul cadrelor 

înlocuitoare - în limitele soluțiilor propuse - în ansamblul structural, au o participare 
redusă la acțiunile orizontale dar o participare importantă la acțiunile gravitaționale 
și de păstrare a modului de rezemare a panourilor de planșeu. Ele au un rol 
important în stabilizarea și continuizarea panourilor de planșeu, pentru că acesta din 
urmă, să funcționeze ca o diafragmă – șaibă orizontală - la încărcările orizontale. 
Structura rezultată se apropie mai mult de o structură de tip celular, în care 
diafragmele preiau încărcările gravitaționale aferente și încărcările orizontale, iar 

cadrele (stâlpii) preiau numai încărcări gravitaționale, decât de o structură duală. 
Totuși participarea cadrelor în ansamblul structural, la preluarea forțelor orizontale, 
așa cum reiese din rezultatele analizei cu element finit, au o importantă mai 
însemnată decât în sistemul celular și de aceea s-a considerat necesară o verificare 
experimentală a modului cum aceste cadre pot fi înserate în structura existentă. 

În consecinta, pentru a putea verifica rezultatele obținute în cadrul 
simulărilor numerice a fost necesară elaborarea unor specimene și realizarea unui 

stand experimental de încercare. În urma rezultatelor bune obținute din simulările 
numerice s-au realizat un set de probe de laborator, pentru nodurile de prindere a 
cadrelor metalice de panourile prefabricate și de conlucrare cu acestea, în vederea 
observării comportării ansamblelor, și verificarea capacității structurii, în noile 
condiții aduse de cadrele metalice înlocuitoare inserate în structura existentă. În 
cadrul încercărilor experimentale s-a urmărit: 

 dacă structura existentă poate prelua reacțiunile care sunt aduse de 
cadrele înlocuitoare; 

 dacă soluțiile de prindere a cadrelor metalice de tip portal dezvoltate 
pe fiecare nivel în parte pot asigura o continuitate între nivele. 

Specimenele de laborator au fost proiectate pentru urmărirea comportării 
prinderii stâlpilor metalici de planșee, în cazul cadrelor de tip portal, a aprecierii 
posibilității de a considera o continuitate pe verticală a stâlpilor de cadru, în cazul 

prinderii lor cu șuruburi de ancoraj de planșeu și grinda de cadru de la nivelul 
inferior, precum și a prinderii cadrelor rigide la bază, de planșeul de peste subsol 
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figura 6-1 și figura 6-2., precum și pentru stabilirea valorii momentului capabil 
experimental pentru fiecare specimen de nod. 

Studierea soluției de de prindere de planșeu a stâlpilor cadrelor de tip portal 
este importantă datorită următoarelor criterii rezultate din studiile efectuate: 

 capacitatea mare de punere în operă a acestei soluții, deoarece acest 
sistem oferă posibilitatea unor intervenții locale în cadrul unui 
apartament, și nu implică o abordare la nivel de imobil. Soluția permite 
realizarea succesivă sau la intervale de timp necondiționate, a cadrelor 
pe toate nivelele, dacă este gândită unitar. Prin urmare această soluție 

nu implică o decizie comună și concomitentă a tuturor locatarilor și 
poate fi realizată pe perioada exploatării imobilului. Prinderea la bază a 
stâlpilor de planșeul de peste subsol și a cadrului rigid se face tot după 

acest principiu și este esențială de urmărit și de verificat în laborator; 
 soluția de tip cadre rigide (cu stâlpi continui) nu aduce momente 

încovoietoare substanțial mai mari, la baza stâlpilor de la fiecare nivel, 
dar realizarea practică presupune executarea lor de la parter și până la 

ultimul nivel, cu străpungerea planșeelor de peste parter și până la 
etajul trei inclusiv. Montarea nodurilor de cadru stâlp -rigla este mai 
dificilă necesitând o fixare concomitentă la două nivele diferite. Din 
punct de vedere al rigidității nodului și al calității realizării lui, aceasta 
din urmă este evident cea mai bună soluție; 

 în cadrul testelor de laborator soluția de tip cadre cu stâlpi continui cu 

conlucrare dintre peretele de beton armat și stâlp și dintre planșeul de 
beton armat și riglă, este foarte dificilă de executat. Ar fi necesitat 
sisteme de montaj și fixare în stand complexe și utilaje de ridicat de 
capacitate mare. Studierea unui astfel de nod ar fi scos în evidența 
doar aportul conlucrării dintre structura de beton existentă și cadrele 
metalice de consolidare, deoarece comportarea unui astfel de nod 
numai din oțel este cunoscută și a fost studiată în laborator [127]. 

 
Necesitatea evaluării rigidității nodului de prindere a structurii metalice, în 

speță a cadrului mixt oțel-beton, de baza de sprijin - de planșeul de peste subsol în 
soluția B1 sau în soluția B2 -, rezidă din faptul că stâlpul metalic este prins de 
elemente semirigide, placa de planșeu și prin conlucrare de diafragmele 
longitudinale exterioare, a căror rigiditate de ansamblu este dificil de estimat fiind 
influențată de mai mulți factori. Printre factori care influențează rigiditatea nodului 

amintim: calitatea materialelor, calitatea execuției lucrărilor, tehnologia de execuție, 
soluțiile tehnice de rezolvare, etc. atât pentru structura existentă cât și pentru 
structura de consolidare. 

Programul experimental a avut urmatoarele obiective: 
 confirmarea analizelor pentru soluțiile de recompartimentare 

interioară din capitolul 5; 

 confirmarea soluțiilor de consolidare cu cadre din oțel înlocuitoare; 
 verificarea a două variante de realizare a cadrelor metalice 

înlocuitoare, cu câte două variante de noduri pentru fiecare. 
Pentru a urmări obiectivele propuse numărul de teste alese pe specimenele 

realizate au fost: 
 2 teste monotone – împins; 
 2 teste monotone – tras. 
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6.2. Proiectarea specimenelor 
 

Soluțiile structurale propuse pentru realizarea cadrelor înlocuitoare metalice 
prezentate în subcapitolul 5.3.1 și analizate pentru cazurile prezentate în 
subcapitolul 5.3.2, au motivat necesitatea realizării unor specimene capabile să 
răspundă și să edifice soluțiile de realizare și prindere a acestor cadre metalice 
înserate în structura clădirii fig. 6-1 și fig. 6-2.  

 

 
Fig.6-1. Variante de cadre înlocuitoare metalice inserate în structura inițială: a) structura 

inițială; b) intervenții punctuale de inserții în structura existentă a cadrelor înlocuitoare portal; 
c) intervenție generală cu posibilitatea realizării soluției de cadre metalice rigide sau articulate. 

 

 
Fig.6-2. Variante de poziționare a cadrelor înlocuitoare metalice inserate în structura 

inițială: a) poziționarea cadrului înlocuitor peste subsol; b) poziționarea cadrului înlocuitor 
peste nivelul curent 

 

Pentru a verifica acest mod de prindere de structura existentă a elementelor 

cadrului metalic, s-au luat în considerare două modele de cadre metalice, realizate 
din profile UPN 300 - specimenul 3 și 4, respectiv din profile cornier de tip „L‖ 
compuse având dimensiuni de 150x150x10 și „L‖ 150x75x10- specimenul 1 și 2-.  

După cum a mai fost precizat și în capitolele anterioare, soluțiile de 
reamenajare a spațiului, au dorit să rezolve în primul rând cazurile de intervenții 

A 

A A 

B 
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întâlnite în practică și să faciliteze unele direcții noi în cercetarea acestor structuri și 
a intervențiilor de consolidare necesare de a fi realizate pentru clădirile de locuit din 

panouri mari prefabricate. 
În acest scop studiul a încercat să ofere soluții de arhitectură și de rezistentă 

cât mai curate – reversibile - și care să nu implice scoaterea din folosință a 
imobilului, sau să nu necesite implicarea tuturor proprietarilor. Pentru a menține 
aceste direcții din analizele derulate a reieșit că  realizarea unor cadre înlocuitoare 
portal, cu prindere articulată sau încastrată parțial, pe fiecare nivel satisfac aceste 
cerințe (fig.6-1). 

În urma studierii rezultatelor numerice, a eforturilor și a comportării  
structurii de consolidare, pentru variantele de reamenajare propuse, s-a considerat 
că în programul experimental, este important de observat în ce măsură structura 

poate prelua reacțiunile care sunt aduse de cadre și dacă soluțiile de prindere a 
acestora pot oferi o continuitate a structurii. Prin urmare s-a procedat la proiectarea 
unor specimene simplificate de prindere a cadrelor metalice de structura existentă. 
Scara specimenelor s-a păstrat 1:1 ca în situația reală, însă din diafragma adiacentă 

a cadrului înlocuitor și din diafragma de planșeu au fost considerate zonele de 
conlucrare de 75,0 cm de o parte și alta. 

Pentru diafragma de planșeu a fost aleasă o deschidere de 83,0 cm distanță 
la care se anulează diagrama de moment pe rigla cadrului. Înălțimea aleasă pentru 
specimen a rezultat în funcție de punctul în care se anulează momentele 
încovoietoare pe stâlp din forțe orizontale și din combinațiile de calcul. Înălțimea 

specimenului este de 154,0 cm iar punctul de aplicație al forței de împingere sau 
tragere este la 125,0 cm de la fața de sus a plăcii de planșeu. Elementele de 
diafragmă pentru nodul de prindere au grosimea reală utilizată în proiectarea 
blocurilor: -14cm grosime strat de rezistentă beton B250 clasa C16/20 pentru 
panourile exterioare tip E și armarea identică cu cea utilizată în proiectul tip; -14 cm 
grosime panou interior transversal care se înlocuiește (se tăie la 30 cm de la față 
panoului longitudinal) beton clasa C16/20 și armarea identică cu cea a panoului I48-

2; - 14 cm placă de planșeu, beton clasa C16/20 și armat identic cu panoul 
corespunzător P 33, P 42.  

Dimensiunile gabaritice, armarea specimenului, elementele de alcătuire ale 
acestuia, tipurile de conectori, calitățile materialelor și alte date necesare realizării 
sunt prezentate in figurile 6-3 - 6-4. 

La panourile prefabricate, zona de îmbinare a acestora era realizată după 
montare, legarea armăturilor prin sudare și monolitizare cu beton B300 clasa 

C20/25. Realizarea practică a specimenelor s-a făcut prin turnarea plăcii de planșeu 
în care au fost ancorate cele 3 armături verticale -Φ14 continui din fundații și în 
pereții verticali exteriori după care s-au armat pereții verticali și s-au turnat betonul. 
În beton au fost înglobate prin praznuri la turnare doar corniera din spate- exterior- 
L12x140x140 de fixare în stand și plăcuța de la capătul de sus de fixare a capului 
pistonului de încărcare a modelului. Elementele metalice profilele UPN 300 respectiv 

cornierele, placa de bază și respectiv plăcuța de consolidare din spate -exterior- 
diafragmelor s-au montat după decofrarea și întărirea betonului. Șuruburile și tijele 
metalice cu rol de conectori au fost ancorate chimic în beton iar structura din oțel 
prin intermediul acestor șuruburi și tije filetate a fost strânsă mecanic de elementele 

din beton. Sudarea elementelor stâlpului între ele și de placa de bază s-a făcut după 
montarea și strângerea lor cu șuruburi. Piesele care au venit în contact pentru 
sudura au fost prelucrate mecanic în V. 
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Fig.6-3. Vedere laterală specimen 

 

 
Fig.6-4 . Secțiune orizontală specimen  
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S-au realizat patru specimene distincte care constau din: 
 specimenul 1 în care stâlpul din oțel este format din patru corniere 2 L 

150x150x10 și 2LL 150 x75x10 fixate de structura de beton prin conectorii 
ancorați chimic - tije metalice filetate și șuruburi -. Placa de bază fixată de 
planșeul de beton armat cu șase șuruburi M16 ancorate chimic în planșeu.fig 
6-4;6-5; Specimenul a fost încercat la o forță orizontală de împingere de la 
exterior către interior; 

 specimenul 2 în care stâlpul și placa de bază au aceiași alcătuire că și 
specimenul 1, dar în spatele pereților verticali are o plăcuță metalică de 

10x440x480 fixată prin sudura de o talpă de 30x140x580. În specimenul 2 
prinderea plăcii de bază de planșeul de beton armat sa făcut mecanic cu 
șase șuruburi de înaltă rezistență M16 grupa 10.9, prin intermediul a două 

plăcuțe găurite cu rol de șaibă sub placă de beton armat de 6x100x830. Și 
placa metalică din spatele pereților verticali de 10x440x480 este fixată tot 
mecanic de peretele vertical din beton și stâlpul metalic cu patru șuruburi de 
înaltă rezistentă M16 grupă 10.9.fig 6-4;6-5;6-6. Specimenul a fost încercat 

la o forță orizontală de tragere de la interior către exterior; 
 specimenul 3 în care stâlpul metalic este alcătuit din două profile  UPN 300 

fixate de structura de beton a diafragmelor prin conectori ancorați chimic 
tije metalice filetate și șuruburi. Placa de bază a fost prinsă de planșeul de 
beton armat cu șuruburi de înaltă rezistență grupa 10.9 ancorate mecanic ca 
la specimenul nr 2.fig 6-3;6-7. Specimenul a fost încercat la o forță 

orizontală de tragere de la interior către exterior; 
 specimenul 4 în care stâlpul metalic a fost alcătuit din două profile UPN 300 

fixate de structura de beton ca cel precedent cu precizarea că la fel ca la 
specimenul nr 2 în spatele pereților verticali s-a montat placa metalică de 
ancorare de 10x440x480 fixată de peretele vertical de beton și stâlpul 
metalic cu patru șuruburi de înaltă rezistență M16 fig 6-3;6-7. Placa de bază 
a papucului a fost ancorată mecanic de placa de beton armat ca la modelul 

precedent Specimenul a fost încercat la o forță orizontală de împingere de la 
exterior către interior. 
La toate specimenele, placa de bază și stâlpul format din corniere s-au UPN-

uri s-a solidarizat cu două plăcuțe sudate-rigidizări - de 10x100x130.fig 6-3- 6-4. 
Profilele metalice ale cadrelor înlocuitoare au fost conectate de urechea de 

diafragmă verticală, care reprezintă zona rămasă din panoul I48-1[64] în urma 
tăierii panoului și de pereții longitudinali, cu șuruburi M16 ancorate chimic și strânse 

mecanic. În cazul specimenelor cu stâlp realizat din profile de tip cornier acestea au 
fost prinse mecanic cu șuruburi M16 de urechea de diafragma și pereții longitudinali 
și apoi sudate între ele. Prin acest mod de alcătuire cadrele înlocuitoare au o 
structură mixtă oțel-beton. Pentru ambele variante de stâlp proiectate conectarea 
pe verticală dintre profilele metalice și betonul armat s-a realizat în 3 puncte având 
distanța între ele de 50cm. La proiectarea specimenelor s-a avut în vedere că fiecare 

element al cadrului din metal să fie legat pe lungime de structura din beton armat 
cu minim șase conectori. 

Papucul stâlpului a fost realizat din tablă de 300x300x15mm de care s-au 
sudat profilele stâlpului. Pe talpă au fost prevăzute și două rigidizări realizate din 

plăcuțe 100x130x10mm. Papucul a fost legat de placa de planșeu în 6 puncte (fig.6-
4), cu șuruburi M16 de înaltă rezistență, grupă 10.9 prinse mecanic. 

Poziționarea specimenelor în standul de încercare s-a realizat prin așezarea 

acestuia pe grinda de reacțiune a standului care are rolul grinzii cadrului sau a 
diafragmei de la nivelul inferior. Fixarea acestuia de grinda de reacțiune s-a realizat 
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cu elemente de ancorare mecanică - șuruburi de înaltă rezistență M20 grupa 10.9. 
În exterior - în partea stângă a specimenului - fixarea s-a făcut printr-o grindă 

metalică care reazemă pe elementele standului și pe cornieră L12x140x140. Grinda 
de fixare este prinsă cu șuruburi de înaltă rezistență de grinda de reacțiune a 
standului. Spre interior - în partea dreaptă a specimenului - placa de beton a 
planșeului este fixată de grinda de reacțiune a standului prin intermediul unei grinzi 
metalice HEA 200 și patru șuruburi de înaltă rezistență M20 grupă 10.9 care 
străpung placa din beton armat. fig 6-5. 

 

 
Fig.6-5. Vedere laterala a specimenului pozitionata in stand 

 
Pentru o conectare bună a specimenului în zona pistonului a fost înglobată o 

plăcuță metalică cu dimensiunea de 300x300x15mm în care au fost create inițial 
patru găuri pentru prinderea pistonului de nodul de cadru (fig6-5).  

Specimenele 1 și 2 sunt prezentate în (fig 6-6) iar specimenele 3 și 4 sunt 
prezentate în(fig.6-7). 

Elementele componente și specimenele proiectate, au fost realizate și 
concepute pentru a putea evalua optim momentele capabile și rigiditatea nodului de 
prindere a structurii metalice, a cadrului mixt, oțel-beton: 

 de bază de sprijin - de planșeul peste subsol soluția din fig 6-2a-
pentru cazul B1si B2; 

 a prinderii stâlpului de un planșeu curent soluția din fig 6-2b –pentru 

cazul B2 sau B1. 
Astfel a rezultat specimenul simplificat în care stâlpul este prins de elemente 

semirigide, placa de planșeu și prin conlucrare de diafragmele longitudinale 
exterioare.  
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Fig.6-6. Vedere axonometrica specimene: a) elemente constitutive specimen 1; B) 

elemente constitutive specime 2. 

 
Fig.6-7. Vedere axonometrica specimene: a) elemente constitutive specimen 3; B) 

elemente constitutive specime 4. 

 
Varianta aceasta de prindere propusă se situează între varianta de prindere  

articulată a stâlpului metalic de planșeu și între varianta de cadru cu nod rigid. În 
studiile propuse și modelele încercate ne-am propus să verificăm în ce măsură și cât 

de rigidă poate fi considerată prinderea propusă astfel încât să poată prelua 
momentele încovoietoare aferente cadrelor rigide studiate teoretic.  

Din analizele cu element finit făcute în cadrul capitolului 5 rezultă că atât în 
cazul B1 cadru metalic rigid cât și în cazul B2 cadru metalic articulat în capătul de 
jos al stâlpilor micști oțel - beton există momente încovoietoare efective inclusiv în 
baza de sprijin de la parter care sunt Mi

s ≤ 8,2 kNm. pe care trebuie să le poată 
prelua stâlpul mixt. Dacă momentul încovoietor ar întinde fibra din exterior, acest 
lucru înseamnă că cele trei bare verticale continui 3Ø14 PC60 din diafragmele 
verticale și sâmburele de beton armat, să aibă un moment capabil mai mare decât 

cel efectiv. Dacă momentul încovoietor întinde fibra din interior, șuruburile de 
ancoraj a plăcii de bază a stâlpului ar trebui să aibă un moment capabil mai mare 
decât cel efectiv (8,2 kNm). Datorită faptului că elementele în care se ancorează 
aceste șuruburi în speță planșeele sunt semirigide determinarea acestor momente 
capabile s-a optat să se facă experimental.  

Pentru modelul experimental ca element de rezemare în mod simplificat s-a 

considerat numai placa de beton armat rezemată pe diafragmele exterioare 
longitudinale și pe profilul HEA 200 atunci când nodul este tras, neglijând prinderile 

verticale continui a plăcii de diafragmă transversală sau rigla metalică a cadrului de 
la nivelul inferior iar când nodul este impins s-a contat pe faptul că placa de planșeu 
reazemă pe panourile longitudinale exterioare și pe diafragma transversală sau rigla 
cadrului inferior.  Simplificarea este acoperitoare față de situația reală, dar ea ne 
furnizează informații suficiente pentru a se putea afirmă că soluția este viabilă. 
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6.3. Încercări pe materiale 
 

Încercările de laborator pe materiale utilizate la realizarea specimenelor au 
ca scop verificarea rezistențelor acestor materiale și a calității lor, în vederea 
evaluării corecte a comportării specimenelor. Totodată ele stau la baza realizării și a 
calibrării unor modele numerice. 

 

6.3.1. Încercări pentru elementele din beton 
 

Pentru a avea o variantă cât mai apropiată de cea existentă în practică 
folosită la realizarea panourilor prefabricate, conform CP 012/1-2007 [128] s-a 

utilizat rețeta pentru beton C16/20-S3-II/A-S32,5R/0-16: 

•Ciment II/A-S32,5R : 400 kg/m3 
•Apa: 200kg/m3 (l/m3) 
•Aggregate de balastiera:  

o sort 0/4         611 kg/m3 
o sort 4/8          437 kg/m3 
o sort 8/16        698 kg/m3 

Pentru panourile de fațadă s-a utilizat beton clasa B250, C16/20 conform NE 

012-99 [129]: 
 Dmax=16mm 
 Agregat de rau 
 Ciment Pa 35 (CEM II/A-S32,5R) 
 Lucrabilitate: T3/T4 (=> S3) 

Dozaje preliminare: 

 Apa A‘=200l/mc 
 A/C  = 0,50 
 Aditiv= Disan (Fortram) 

 Ciment   C‘=A‘/(A/C)=200/0.50=400 kg/m3 
 Agregat = A‘ag=Ϭag (100- C‘/ ϬC –A‘-P)= 2,7 (1000- 400/3- 200 -

20)=1746 kg/m3 

Unde: 
o ϬC=3 kg/dm3 (dens cim.) 
o Ϭag=2,7 kg/dm3 (dens agreg.) 

o P=2% sau 20 dm3/ m3  
o A‘d=0,5…1,0 % dim ciment 

o Ex:A‘d= 0,5%*C‘ =0,5/100*400=2kg 
În vederea stabiliri calității betonului turnat în specimenele încercate 

experimental s-a procedat la extragerea unor eșantioane de formă cilindrică din 
fiecare specimen prin carotare după ce acesta a fost încercat. 

 
Carotele cilindrice au fost extrase din zonele nefisurate ale specimenelor din 

peretele vertical - diafragma verticală - și au fost marcate cu ,,P‖ și din planșeu -
diafragma orizontală - și au fost marcate cu ,, T‖ (fig. 6-8.). Carotele extrase au fost 
rectificate și apoi încercate la compresiune în presă hidraulica de la INCERC 

Timișoara și s-au marcat astfel: 
 M2P– cilindrul extras din specimenul numarul 2 - perete verical;    
 M2T - cilindrul extras din placa de planșeu- talpa- specimenului nr 2; 
 M3P - cilindrul extras din specimenul numarul 3 –peretele vertical; 

 M3T - cilindrul extras din placa de planșeu -talpa-specimenului nr3; 
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 M4P - cilindrul extras din specimenul numarul 4- peretele vertical; 
 M4T - cilindrul extras din placa de planseu –talpa- specimenului nr4 

 

  
Fig.6-.8. Eprubetele extrase din elementele de beton 

 
Dimensiunile carotelor cilindrice extrase sunt prezentate în tabelul nr 6.1, 

unde sunt date și rezultatele încercării la compresiune, rezistența caracteristică la 
compresiune Rc. Cele mai mici rezistențe caracteristice s-au obținut pe placa de 
planșeu- talpa- specimenelor cu toate că aceste au fost turnate în poziție orizontală. 
 

Tabelul 6-1.Tipul de epruveta si valorile rezistentelor caracteristice Rcar ale betonului 

 
NOTA: P-semnifica perete, iar T- talpa, M2,3,4-semnifica modelul experimental 2,3,4. Se poate 
aprecia o clasa minima de beton, pe ansamblu, este C16/20. 

 
În urma rezultatelor obținute după încercarea la compresiune pe carotele 

cilindrice de beton extrase s-a calculat modulul de elasticitate, rezistența la 
compresiune fc și rezistența la întindere a betonului ft corespunzătoare fiecărui 
specimen. 

 

 
Tabelul. 6-2. Valorile caracteristice, elastice si de rezistenta E, ft, fc, ale betonului 

 
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

element 

Indicativ 

Epruveta 

H 

(mm) 

D 

(mm) 

Aria 

(mm2) 

F 

(N) 

Rcar 

(N/mm2) 

Coeficienti de corectie Rcar 

(N/mm2) 
a b c e 

1  

Modele 

prefabricate 

din talapa 

si perete 

M2-P 176  

 

 

 

96 

 

 

 

 

7235 

232000 23,06  

 

 

 

1 

1,23  

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

1,07 

44,17 

2 M3-P 160 157000 21,70 1,20 29,16 

3 M4-P 143 186000 25,71 1,19 34,27 

4 M2-T 145 146000 20,18 1,19 26,90 

5 M3-T 156 128000 17,69 1,20 23,77 

6 M4-T 143 162000 22,39 1,22 30,59 
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6.3.2. Încercări pentru elementele din oțel 
 

Pentru specimenul numărul 1 s-au încercat la tracțiune tijele filetate de 
ancorare ale papucului, prevăzute în proiect M16 grupa 8.8. În urma încercărilor la 
întindere, s-a obținut curba caracteristică a oțelului (fig 6-9), rezistențele de curgere 
fy și rezistențele de rupere fu specifice pentru tijele filetate puse în operă de către 
executant. Pe baza rezultatelor obținute în urma încercărilor la tracțiune s-a 
determinat: rezistența de curgere fy=240 N/mm2 și rezistența ultimă - de rupere- 

fu=350 N/mm2.  
Tijele filetate folosite la prinderea plăcii de bază a papucului stâlpului metalic   

pentru specimenul nr 1 corespund grupei 4.8 deci au fost realizate dintr-un oțel 
obișnuit de construcții S235. S-a constatat că nici ancorarea chimică în placa de 

beton nu a fost corespunzătoare și în consecință la următoarele specimene s-au 
folosit șuruburi de înaltă rezistență M16 grupa 10.9 care s-au ancorat mecanic în 
placa de beton folosindu-ne de o platbandă din oțel găurita cu dimensiunile de 6x 

100x850 mm  clasa S235 plasată sub placa de beton armat și șaibe de înaltă 
rezistență grupa 10.9 . 

 

 
Fig.6-9. Curbele caracteristice obtinute pentru tijele filetate: a) imagini tije filetate dupa 

rupere; b diagrama fx ( бx)- dx(εx)  
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În vederea certificării clasei de oțel a celorlalte elemente metalice folosite la 

realizarea specimenelor s-au prelevat probe din fiecare element component al 
stâlpului metalic după cum urmează: 

 din profilele laminate UPN 300;   
 din tabla plăcii de bază a papucului stâlpului;  
 din tabla din care s-au realizat profilele L și tabla din spate a 

specimenului. 
Epruvetele s-au extras sub forma unor eșantioane care au fost apoi 

prelucrate mecanic prin frezare la dimensiunile standard prezentate în(fig 6-10 ) și 
dimensiunile din tabelele (6-3.- 6.6) Pentru toate epruvetele s-a marcat lungimea 
l0= 100mm si lungimile lc. La toate epruvetele secțiunea de rupere A0 a fost 

dreptungiulara. Dimensiunile laturilor secțiunii au fost măsurate cu șublerul, mediate 
și apoi s-a calculat aria inițială înainte de rupere A0  

În timpul încercării s-a urmărit valoarea cifrelor de rezistență fy si fu , a 
cifrelor de deformabilitate ε , δr

 %, ψr%, în conformitate cu curba caracteristică a 

oțelului obinuit de construcții S235 și a relațiilor de calcul date în(fig 6-9): 
 din inima profilului UPN 300 s-au extras 3 eprubete notate cu I1, I2 si I3;  
 din talpa profilului UPN 300 s-au extras 3 eprubete notate cu T1, T2 si T3; 
 din tabla de 10mm, din spate si L- s-au facut epruvetele TS1, TS2, TS3, 
 din placa baza de 15mm s-au extras 2 eprubete, notate cu Tb1 si Tb2: 

Dimensiunile și caracteristicile geometrice ale epruvetelor sunt date în 

tabelele 6.3 - 6.6.unde sunt calculate valorile caracteristice ale eforturilor unitare  fy, 
fu, valorile deformațiilor specifice ε, valorile alungirii procentuale la rupere δr%, și a 
gâtuiri procentuale la rupere ψr% și este precizat în ce clasă de calitate se 
încadrează oțelul încercat. 
 

 
Fig.6-10. Curba caracteristica ptentru otel S235 , relatii de calcul pentru: cifre de rezistenta si 

deformabilitate.  
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Rezultatele obținute în urma încercărilor pentru eprubetele realizate sunt 
prezentate în tabelele 6.3-6.6.  

 
Tabelul 6-3 Valorile cifrelor de rezistenta si deformabilitate: fy,fu, ε, δr%, ψr%,pentru I1; I2; I3. 

Nr.  

pr. 

A0 

 [mm] 

l0 

 [mm] 

lc  

[mm] 

fy 

 [MPa] 

fu 

 [MPa] 

dr 

% 

yr 

% 
ee ec er et Obs 

I1 210 100 129 

297 

403 33.5 65.36 0.0186 0.02445 0.335 0.3536 St 235 

305 

I2 213.5 100 129 
292.3 

394 33 64.7 0.0116 0.0261 0.32 0.3316 St 235 

304 

I3 210.5 100 129 
281.5 

438 34 64.86 0.0109 0.0253 0.34 0.3549 St 235 

300 
 

   
Fig.6-11. Incercarea eprubetelor din otel I1-I3 

 
Tabelul 6-4. Valorile cifrelor de rezistenta si deformabilitate: fy,fu, ε, δr %, ψr%, pt T1; T2; T3. 

Nr. 

 pr. 

A0  

[mm] 

l0 

 [mm] 

lc 

 [mm] 

fy 

[MPa] 
fu  

[MPa] 

dr 

% 

yr 

% 
ee ec er et Obs 

T1 192.96 100 157 

293.2 

437.5 25.4 59.96 0.01328 0.03314 0.25 
0.256

328 

St 

235 
313.7 

T2 205 100 155.5 
294 

412.4 22.8 64.7 0.00805 0.0341 0.228 
0.236

05 

St 

235 
302 

T3 206.5 100 
 

 

298.7 
438.8 24.2 65 0.00794 0.03204 0.242 

0.249

4 

St 

235 
300 

 
Tabelul 6-5. Valorile cifrelor de rezistenta si deformabilitate: fy,fu, ε, δr %, ψr%,TS1; TS2; TS3. 

Nr. 

pr. 

A0 

[mm] 

l0 

[mm] 

lc 

[mm] 

fy 

[MPa] 

fu 

[MPa] 
dr% yr% ee ec er et Obs 

TS1 202 100 120 
235 

346.5 43 64.3 0.007 0.018 0.52 0.527 
St 

235 242 

TS2 200.5 100 120 
233 

345.5 40 64 0.007 0.012 0.4 0.407 
St 

235 243 

TS3 200 100 120 
229 

342.6 41 64 0.0072 0.012 0.41 0.4172 
St 

235 
300 
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Tabelul 6-6 Valorile cifrelor de rezistenta si deformabilitate: fy,fu, ε, δr %, ψr%,Tb1; Tb2. 
Nr. 
 pr. 

A0 

[mm] 
l0  

mm 
lc 

mm 
fy  

[MPa] 
fu  

[MPa] 

dr 

% 

yr 

% 
ee ec er et Obs 

Tb1 213.72 100 140 

254 

408.8 28.6 70.2 0.01044 0.0175 0.2857 0.321 
St 

235 266.7 

Tb2 213.5 100 140 

250.5 

408.84 25.8 70.4 0.01012 0.01649 0.257 0.2673 
St 

235 
254.2 

Clasa de oțel este S235. 
Curbele caracteristice obținute în urma realizării încercărilor la întindere în 

stand, pentru ebrubetele din oțel, sunt prezentate in fig.6-12. 

 

 
 

Fig.6-12. Curbele caracteristice pentru eprubetele incercate la intindere 
 
 

6.4. Încercări pe noduri / specimene 
 

Încercările pe specimene s-au realizat în cadrul laboratorului de cercetare al 
departamentului de „Constructii metalice și mecanica constructiilor‖ al Universității 
Politehnica Timișoara. 

 

6.4.1. Standul de încercare 
 
În cadrul standului de cercetare a fost utilizat un server digital MTS pentru a 

opera și controla acuatorul. Acuatorul utilizat are o capacitate de 500kN. Deplasarea 
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admisă de acuator este de ± 160 mm. Acuatorul a fost poziționat în partea 
superioară a nodului, axa acestuia fiind la 1,37 metri liniari față de grinda de 

reacțiune a standului. Acesta a fost conectat la nod printru-un element de legătură. 
S-au utilizat patru șuruburi Φ18 grupa 10.9. (fig. 6-13 ). Capului și zonei de 
prindere a acuatorului li s-au permis o mișcare liberă pe verticală. Pentru a 
împiedica mișcările în afara planului s-a conceput un sistem de ghidaj montat pe 
grinda de reacțiune. 

Pentru fixarea nodurilor pe grinda de reacțiune s-a utilizat o prindere 
mecanică cu șuruburi Φ20 grupa 10.9, de tip HV. Pentru a realiza o fixare cât mai 

eficientă pe ambele părți ale diafragmei de planseu s-au utilizat opritori, pentru a 
împiedica lunecarea, realizați di profil „L‖ 100x150x10, care au fost fixați mecanic pe 
grinda de reacțiune.  

Pentru a împiedica ridicarea nodului pentru variantele împinse, zona din 
spatele specimenului, cornierul cu rigidizări încastrat în placa de planșeu a fost prins 
de grinda de reacțiune cu șuruburi.  

Pentru specimenele trase, ridicarea a fost împiedicată prin poziționarea unui 

profil „HEA‖ 200, conectat prin placa de planșeu de grinda de reacțiune.  
Standul experimental: 

 prinderea nodului de grindă stand s-a realizat cu șuruburi de gr. 
10.9; 

 prinderea nodului de capul actuatorului s-a realizat cu șuruburi de 
gr. 10.9; 

 ridicarea de la baza a specimenului a fost împiedicată  ;  
 rotirea nodului a fost împiedicată; 

 

 
Fig. 6-13 – Vedere laterală a standului experimental 
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Parametrii urmăriți în cadrul încercărilor experimentale: 
 -forța din actuator; 

 -deplasarea  la varf;  
 -ridicarea de la bază a specimenului;  
 -alunecările față de grinda de reacțiune; 
 -torsiunea; 
 -alunecările între elemente,etc. 

 
Postprocesarea datelor experimentale au condus la : 

 -curba de capacitate; 
 -curba moment rotire; 
 calculul rigidităților 

 
 

6.4.2. Protocolul de încărcare 
 

 
Pentru încercarea monotonă de tip static efectuată în laborator, s-a trasat 

curba caracteristica F-D, apoi în baza recomandărilor ECCS, 1985 [130], s-a 
apreciat forța de curgere Fy.fig 6-14. 

La stabilirea forței de curgere Fy și a momentului capabil Mcap s-au avut în 

vedere și alte precizări de estimare a ductilității în vederea unor încercări ciclice 
[131]. 

 
Figure 6-14 – Determinarea deformației de curgere și a forței de curgere 

 

Parametrii de control folosiți în testul de încercare a nodului de prindere a 
cadrelor metalice, de structura existentă din beton armat a specimenului au fost: -
deplasarile absolute fața de reperi ficși; - deplasarile relative și deplasarile – 
lunecarile - intre parțile componente ale specimenului;- intensitatea forței de 

incarcare. Forța – incarcarea statica- s-a realizat in pași controlați atat in domeniul 

elastic cat și post-elastic pana la rupere. 
Încercarea propriuzisa s-a făcut după ce în prealabil s-a făcut o preincarcare 

- descărcare de stabilizare a sistemului. Valoarea maximă a forței de preincarcare a 
fost aleasă aproximativ 20% din valoarea forței de curgere estimată. 
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Figure 6-15 –Deformația modelului și parametrii de testare 

 
Parametrii de control masurati si determinati pe testele de incercare sunt: 

 Forța de incarcare ( F ) in [ kN]; 

 Deplasările absolute si relative ( δ ) in [ mm ]; 
 Rotirile relative ( θ ) in [ rad ] –calculate [ θ= δ/b ] ; 
 Momentul incovoietor ( M ) in [ kNm ] – calculate [ M= Fxb ].   

 
 

6.4.3. Instrumentarea de monitorizare 
 

Măsuratorile au constat în înregistrarea forței aplicată pe specimene, a 

deplasărilor și a deplasărilor relative a diferitelor puncte ale specimenului. 
Măsuratorile s-au realizat cu un număr de 21 de captori montați pe specimen și pe 
elemente exterioare și s-au realizat față de: 

 măsurători față de repere fixe 
 măsurători față de elementele specimenului 

Captorii pentru deplasări s-au amplasat în aceleasi puncte pentru toate cele 
patru specimene, pentru a obține rezultate ușor de verificat și comparat între ele.  

Pentru măsuratorile de deplasări au fost utilizați senzori de tip TSR [132].  
Instrumentarea a urmărit, verificarea deplasării la vârf a stâlpului, 

deplasarea la bază a stâlpului, rotirea nodului față de planul XoY prin verificarea 
deplasării în capetele opuse la vârful diafragmei de perete, și a alunecării plăcii de 

planșeu față de grinda de reacțiune. La nivel intermediar s-au verificat lunecările 
dintre profilele stâlpului și diafragma de perete. 

Pentru talpa stâlpului s-a verificat, față de repere fixe, ridicarea plăcuței de 
bază față de planșeu și lunecările plăcuței față de planșeu în patru puncte, 
poziționate în dreptul șuruburilor de ancorare. 

Măsuratorile față de repere fixe s-au realizat pentru: 

 deplasarea la vârf a stâlpului, pe axa oY; 

 deplasarea la bază a stâlpului, pe axa oY; 
 lunecarea diafragmei de planseu pe grinda de reactiune, pe axa 

oY; 
 deplasari ale diafragmei verticale, la varf si la baza, pe axa oY; 
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 deplasari ale diafragmei vericale, pe aza oZ; 
 ridicarea placutei de baza a stalpului, pe axa oZ; 

 ridicarea diafragmei de planșeu pe axa oZ;  
Măsuratorile față de elementele specimenului: 

 Lunecarea profilelor stâlpului metalic față de diafragma verticală 
pe axa oZ; 

 Lunecarea zonei placutei de baza a talpului fata de diafragma de 
planseu pe axa oY. 

Numerotarea captorilor și poziționarea acestora este urmatoarea: 

 C1- potențiometru TSR – deplasarea la vârf a stâlpului; 
 C2- potențiometru TSR - deplasarea diafragmei de perete la vârf   
 C3- potențiometru TSR - deplasarea diafragmei de perete la vârf   

 C4- potențiometru TSR – ridicarea plăcuței stâlpului metalic pe 
direcția oZ; 

 C5- potențiometru TSR - ridicarea diafragmei de placă pe 
direcția  oZ; 

 C6- potențiometru TSR - ridicarea plăcuței stâlpului metalic pe 
direcția oZ; 

 C7- potențiometru TSR - ridicarea diafragmei de placă pe 
direcția oZ; 

 C8- potențiometru TSR - ridicarea plăcuței stâlpului metalic pe 
direcția oZ 

 C9- potențiometru TSR - ridicarea diafragmei de placă pe 
directia oZ 

 C10- potențiometru TSR - ridicarea plăcuței stâlpului metalic pe 
direcția oZ 

 C11- potențiometru TSR - ridicarea diafragmei de placă pe 
directia oZ 

 C12- potențiometru TSR - deplasarea pe oY a diafragmei de 

perete, in zona nodului; 
 C13- potențiometru TSR - deplasarea pe oZ a diafragmei de 

perete, in zona nodului; 
 C14- potențiometru TSR – deplasarea pe oZ a diafragmei de 

perete, in zona nodului; 
 C15- potențiometru TSR - – deplasarea pe oY a diafragmei de 

perete, in zona nodului; 

 C16- potențiometru TSR – lunecara profilului stâlpului metalic 
fata de diafragma de perete; 

 17- potențiometru TSR - lunecara profilului stâlpului metalic fata 
de diafragma de perete; 

 18- potențiometru TSR - lunecarea plăcuței de bază a stâlpului 
metalic față de placa de planșeu pe direcția oY; 

 19- potențiometru TSR - plăcuței de bază a stâlpului metalic față 
de placa de planșeu pe direcția oY; 

 C20- potențiometru TSR - lunecarea diafragmei de placă pe 
grinda de reacțiune. 

 C21- potențiometru TSR – deplasarea la baza a profilului 
stâlpului metalic. 

 C22- potențiometru TSR – deplasarea la baza a profilului 

stâlpului metalic. 
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Fig. 6-16 – Captori utilizați in timpul incercarilor experimentale pentru masurarea deplasărilor  

 
 

6.5. Rezultate încercări. Curbe F-D 
 

Încercările monitorizate pentru specimenul 1, prezentat în (fig. 6-17) au pus 
în evidență următoarele caracteristici și fenomene observate (fig.6-17 si 6-18): 

 fisurarea zonei dintre perete și planșeu; 
 rotirea ușoara a peretelui in planul XOZ; 
 smulgerea armăturilor verticale din planșeu; 
 smulgerea șuruburilor de ancorare de la talpa stâlpului. 

Fisurarea zonei dintre planșeu și peretele vertical al nodului a fost observată 
la o încărcare egală cu F=35kN.   

Din curba forță-deplasare a rezultat că până la forța F=35,0 kN, modelul s-a 

comportat aproximativ corespunzător doar că deplasarea, capătului de sus 
corespunzătoare acestei forțe este de circa 5 mm. 
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Fig. 6-17 – Vedere laterala a standului experimental 

 

Deplasări mai mici de 1 mm s-au înregistrat la forțe sub 20,0 kN. Forța 
tăietoare maximă pentru un nivel curent calculată cu M.E.F. este Tmax=7,94 kN. 

La această forță deplasarea la capătul de sus al specimenului este Δ=0.01. 
 

Δ=0.01 mm < Δra
SLS=10,12mm;   Δ=0.01 mm < Δra

ULS=32.5mm; 
 
Momentul desprinderii și creșterii rapide a acestei fisuri a fost la o încărcare 

de 40.8kN.  
Din acest moment între cele două elemente de diafragmă distanța măsurată 

a fost de 2 cm. Până la valoarea forței de 35 kN au lucrat la întindere armăturile 
verticale 3Ø14 din peretele vertical. Peste această forță deplasarea crește și posibil 
de la 40,8 kN încep să lunece primele două șuruburi de ancoraj din placa de bază.   

 Lunecarea armăturilor verticale și a primului rând de șuruburi de ancoraj continuă, 
și, la forța de 45kN, începe lunecarea celui de al doilea rând de șuruburi de ancoraj, 

lucru care este observat și în diagrama curbei F-D. Forța crește în continuare până 
la 50kN cu deplasări exagerat de mari și modelul cedează- a se vedea diagrama 
curbei F-D-fig 6-19. 

 

 
Fig. 6-18 – Vedere laterala a standului experimental 
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Practic ruperea acestui specimen s-a datorat lunecarii-smulgerii- armaturilor 
verticale din placa de beton și a șuruburilor de ancoraj care leagă papucul stâlpului 

metalic de planșeu.  
Fenomenul ar putea să existe în practică dacă armăturile verticale din 

diafragmele de fațadă E-36-3; E-42-6 [64] nu au fost continuizate, la montajul 
panourilor, prin sudură și ar fi rămas doar haftuite, sau din alte condiții ar fi fost 
posibilă deteriorarea lor prin corodare sau ardere la sudare.  

Momentul încovoietor la fața planșeului din beton armat în momentul 
apariției primei fisuri este de M=43,75 kNm> Mef = 8,9 kNm obținut în calculul cu 

metoda elementului finit (M.E.F.). 
În jurul valorii de 50kN, se produce o ușoară rotire a specimenului în planul 

XOZ, explicată prin smulgerile la forțe inegale a celor trei armături verticale din 

placa de planșeu și a buloanelor de ancoraj. Valoarea forței introdusă în pistonul 
aparaturii de încercare a fost transmisă softului din calculator și concomitent și 
deplasările măsurate de captorii de deplasare iar pe baza acestor date se trasează 
curba F-D dată in graficul din (fig 6-19).  

Datorită lunecării și smulgerii armăturilor și a șuruburilor de ancorare din 
placa de beton valoarea maximă a forței de împingere a fost de F=50kN 
corespunzătoare unei deplasări D=40mm. Este de precizat că pentru valorile 
înregistrate elementele de beton nu au suferit striviri  și fisuri în câmpul lor.  

 

 
Fig. 6-19 – Curba F-D pentru nodul 1 

 
Rezultatele obținute au condus la reevaluarea elementelor de prindere, 

pentru stâlp și anume înlocuirea pentru următoarele specimene a șuruburilor 
ancorate chimic, cu o soluție de prindere și strângere mecanică a șuruburilor. 

Δra
SLS Δra

ULS 
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Rezultatele obținute la încercarea la tracțiune a trei șuruburi de ancoraj 
arată că nici clasa de calitate a acestora nu a fost corespunzătoare. În consecință 

noile șuruburi procurate și folosite la specimenele următoare au fost grupa 10.9. 
Odată determinată curba caracteristică F-D din încărcarea statică a modelului 
experimental, conform recomandărilor ECCS[130] se obține forța de curgere Fy la 
intersecția dintre tangenta la curba deplasărilor inițiale, unghiul de înclinare , si 

tangenta la curba în punctul unde forța este maximă, cu un unghi de înclinare  = 

1/10 . Pentru cazul de față rezultând Fy =40kN. 

 
Pentru al doilea specimen, care este alcătuit identic cu primul din punct de 

vedere al detaliilor constructive, având același nr de conectori și profile de stâlp, s-a 
verificat capacitatea de rezistență pentru forța opusă vectorial, la tragere. 

Încercările monitorizate pentru specimenul 2, prezentat în ( fig 6-20) au pus în 
evidența următoarele caracteristici și fenomene observate (fig.6-20 si 6-21): 

 fisurarea zonei dintre perete și planșeu; 
 fisurarea planșeului; 
 fisuri paralele cu axa Ox în dreptul șuruburilor de prindere a tălpii 

papucului; 
 creșterea și ramificarea fisurilor; 

 deformarea tablei din papucul stâlpului; 
 -rupere planșeului de beton armat. 

Pentru al doilea specimen trebuie precizat că a avut din șantier o 
imperfecțiune legata de realizarea diafragmei verticale, și anume o înclinație a 
acesteia față de planul vertical. Distanța măsurată față de planul vertical la vârf a 
fost înainte de a începe măsurătoarea experimentală de 3cm. 

 

 
Fig. 6-20 – Vedere laterala a standului experimental 

 

Fisurile fine apar în zona dintre diafragma verticală și planșeu în jurul forței 
de F=45kN, este de precizat că acestea nu se măresc substanțial în cadrul încercării. 
Apar deasemenea crăpături fine pe suprafața zonei de planșeu în jurul valorii de 
F=55 kN. Aceste cresc și se definesc pe lungimea elementului de planșeu, se 
observă că aceste fisuri sunt paralele cu axa OX și pornesc din dreptul șuruburilor de 

prindere a papucului stâlpului metalic. Fisurile au fost observate și marcate pentru 
valoarea F=65kN și sunt prezentate în fig. 6-20 și 6-21. 
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Fig. 6-21 – Vedere laterala a standului experimental 

 
Până la forța F=60kN, se poate constata o liniaritate a graficului F-D, fig.6-

23. Se menționează că pentru F=70kN se observă o creștere a fisurilor dintre zona 
diafragmei verticale și placa de planșeu. De asemenea fisurile de pe placa de 
planșeu continuă să crească și se ramifică. Pentru valoarea forței de F=85kN se 
observă deformarea plăcii de papuc fig.6-21. În zona deformării desprinderea 
măsurată față de placă de planșeu este de 1.5cm. 

 

 
Fig. 6-22 – Zona de rupere a placii de planseu – specimen 

 

Placa de planșeu se rupe la F=93kN, după cum este prezentat în fig.6-22, și 

în graficul F-D fig. 6-23. Trebuie menționat că ruperea plăcii s-a realizat în zona 
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fisurilor maxime care sunt paralele cu axă OX, și pornesc din dreptul șuruburilor de 
ancorare a papucului stâlpului metalic. S-a estimat de asemenea și pentru 

specimenul doi forța Fy=58kN. 
 

 
Fig. 6-23– Curba F-D pentru nodul 2 

 

Este de menționat conlucrarea bună a prinderii mecanice pentru șuruburile 
de ancorare a stâlpului metalic, aceasta având rezultate net superioare măsurate 
față de situatia precedentă de ancorare chimică.  

Este de precizat de asemenea și faptul că soluția de stâlp cu plăcuță 
exterioara nodului s-a comportat bine. Ruperea plăcii de planșeu și a armăturii din 

aceasta pentru valoarea de 93kN, este un răspuns bun privind comportarea 
specimenului, un răspuns care confirmă funcționalitatea soluției de cadre metalice 
înlocuitoare.  

Specimenul numărul 3, are stâlpul realizat din două profile UPN 300, 
alcătuirea zonei de papuc fiind realizată similar primelor două specimene. Numărul 
conectorilor de prindere a structurii metalice de structură de beton este redus, însă 

aceștia sunt poziționați la aceasi distanță între ei. Probă este încercată ca și pentru 
specimenul numărul 2, la tragere. Încercările monitorizate pentru specimenul 3, 
prezentat în (fig. 6-24) au pus în evidența următoarele caracteristici și fenomene 
observate (fig.6-25 și 6-26): 

 fisurarea zonei dintre perete și planșeu; 
 apariția fisurilor; fisurarea planșeului- fisurile sunt paralele cu axa 

Ox, în dreptul șuruburilor de prindere a tălpii papucului; 

 creșterea și ramificarea fisurilor; 
 desprinderea tablei papucului de placa de beton; 
 ruperea șurubului din papuc; 
 creșterea rapida a fisurilor din planșeu; 
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Fig. 6-24 – Specimenul numarul 3- pregatirea standuluiexperimental 

 
Fisurile fine apar în zona dintre diafragma verticală și planșeu în jurul forței 

de F=50kN. Primele fisuri pe suprafața zonei de planșeu se definesc în jurul valorii 
de F=80kN. Aceste cresc și se definesc pe lățimea elementului de planșeu, se 
observă că aceste fisuri sunt paralele cu axa OX și pornesc din dreptul șuruburilor de 

prindere a papucului stâlpului metalic. Până la valoarea forței de F=84kN aceste 
fisuri se multiplică și se definesc, perfect paralele între ele având distanță între ele  
aproximativ egală. Fisurile au fost observate și marcate pentru valori ale forțelor 
menționate mai sus, și sunt prezentate in fig. 6-25. 

 

 
Fig. 6-25 – Specimenul numarul 3- Fisuri paralele are placii de planseu cu axa 0X 

 
La valoarea F=93kN se produce ridicarea plăcii de bază a papucul stâlpului 

de pe placa de planșeu. La F=104kN apar lunecări pe peretele vertical în zona 
papucului. Pentru F=105.5kN se rupe șurubul doi (zona de mijloc) din papuc. 
Fisurile se măresc considerabil. 
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Fig. 6-26 – Imagini din timpul incercarii - specimenul 3 

 
De la forța de 105,5kN deformațiile cresc substanțial sub forțe mai mici, 

după care cresc până la aceeași forță de 105,5kN cand se produce distrugerea 
specimenului. De remarcat că distrugerea modelului de această dată nu se produce 

prin ruperea plăcii de beton armat ci prin ruperea șuruburilor de ancorare a plăcii de 
bază a stâlpului și prin deformarea acestuia.  

Graficul curbei F-D pentru specimenul numărul 3 este prezentat în fig. 6-27.  
Este de menționat conlucrarea bună a conectorilor, și comportarea 

elementelor de beton armat, îndeosebi a plăcii de planșeu. Ruperea șurubului de 
ancorare la valoarea F= 105.5kN, confirmă analizele numerice și evidențiază 

comportarea buna a specimenului în standul de încercare. 
 

 
Fig. 6-27 – Curba F-D pentru nodul 3 
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Pe bază măsurătorilor efectuate s-a trasat curba caracteristică F-D și s-a 
estimat valoarea forței de curgere Fy=78kN. 

 
Specimenul numărul 4, este conceput identic cu specimenul numărul 3. În 

plus el este prevăzut la fel ca și la specimenul 2 cu o plăcuță exterioară metalică 
poziționată pe exteriorul peretelui vertical pentru îmbunătățirea conlucrării dintre 
cele două elemente de beton armat: placa de planșeu și diafragma de perete de la 
nivelul inferior cu cel de la nivelul superior.  

 Proba este încercată că și pentru specimenul numărul 1, la forța de 

împingere. Încercările monitorizate pentru specimenul 4, prezentat în ( fig 6.28) au 
pus în evidență următoarele caracteristici și fenomene observate (fig.6.28 și 6.30): 

 fisurarea zonei dintre perete și planșeu; 

 fisurarea planșeului-fisuri paralele cu axa Ox în dreptul șuruburilor 
de prindere din talpa papucului; 

 creșterea și ramificarea fisurilor; 
 deformarea și lunecarea plăcuței de consolidare din spatele 

peretelui; 
 ruperea șurubului din papuc - talpă stâlp metalic; 
 deformarea și lunecarea tablei din spatele peretelui; 
 deformarea tălpii stâlpului metalic; 
 ruperea șurubului de la tabla din spate. 

 

Pentru specimenul 4,fisurarea zonei dintre planșeu și peretele vertical al 
nodului a fost observată la o încărcare a acestuia cu F=50kN. Din acest moment 
începe să lucreze plăcuța de consolidare prinsă pe exteriorul diafragmei de perete. 

La forța F=70 kN apare fisura de dezlipire a peretelui vertical de placa de 
beton a planșeului. Din acest moment placa din spatele modelului preia forțele 
verticale de întindere aferente peretelui vertical. 

 

 
Fig. 6-28 – Imagini din timpul incercarii - specimenul 4 

 
Lunecarea dintre placa metalică din spatele peretelui vertical și peretele 

vertical se produce și la forța F=100 kN deplasarea-lunecarea este de 2,0 mm.  
Până la valoarea de F=150kN se produce o creștere constanța a fisurilor. 

Plăcuța de consolidare din spatele peretelui prezintă lunecări de până la 5mm, și o 
usoara deformare.  
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Începând cu această valoare a forței se produce fenomenul de ridicare 
ușoară a tălpi de la bază stâlpului metalic - o rotire -. Sunt solicitate la întindere 

primele două șuruburi de ancorare a plăcii de bază a papucului stâlpului de lângă 
peretele vertical. 
 

 
Fig. 6-29 – Imagini din timpul incercarii - specimenul 4 

 
Pentru valoarea F=170kN desprinderile măsurate între elementele de beton 

au fost de 1.5-2cm. Lunecarea plăcuței din spate este de 1,5 cm. Desprinderea plăci 
de bază a papucului față de placa de beton lângă peretele vertical este de 0.5cm.  

 

 
Fig. 6-30 – Imagini din timpul incercarii - cedarea specimenul 4 
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La valori ale forțelor superioare acestei forțe dezlipirea dintre peretele 

vertical și placa de planșeu crește, lunecarea  plăcuței din spate față de peretele 
vertical crește și se produce o ridicare a plăcii de bază a stâlpului față de placă de 
beton- ceea ce înseamnă că șuruburile de ancoraj se lungesc și la forță F=210 kN se 
produce forfecarea filetului șurubului de ancorare și apare prima cedare, aceasta 
continuă apoi cu cel de al doilea șurub de ancoraj.  

 
În același timp se observă și o deformare vizibilă a plăci de bază de la talpa 

stâlpului metalic. Rigidizarea verticală de la papucul stâlpului voalează. Concomitent 
se accentuează desprinderea celor două elemente din beton - placa de beton armat 
și peretele vertical din beton armat, - desprindere de 3,5 cm. Crește lunecarea 

plăcuței de consolidare din spatele diafragmei verticale. În același timp se sesizează 
și apariția fisurii orizontale în diafragma verticală în dreptul rândului de sus a 
șuruburilor de prindere a plăcii metalice din spate de peretele vertical al diafragmei 
și stâlp. Se produce ruperea celui de al doilea șurub de ancorare din placa de bază 

(fig.6-28-fig. 6-30) Se observă și lunecarea orizontală față de placa de beton armat 
a întregului perete vertical și a papucului stâlpului metalic. 

La forță de F=225kN se produce forfecarea șurubului din plăcuța de 
consolidare din spatele diafragmei verticale. Graficul curbei F-D, pentru specimenul 
4 este prezentat în figura 6-31. Valoarea forței Fy=135kN.( 178 kN vezi cap 7 nod 
îmbunătățit). 

 
Este de menționat conlucrarea bună a conectorilor, și comportarea 

elementelor de beton armat, îndeosebi a plăcii de planșeu. La fel ca și la primul 
specimen desprinderea și fisurarea zonei dintre elementele de beton, diafragma 
verticală și planșeu se produce la forțe cu valoare mică. 

 
Realizarea plăcuței de consolidare a celor două elemente de beton 

prefabricate a adus o contribuție majoră și a contribuit substanțial la mărirea valorii 
forței de cedare a specimenului. Dacă pentru primul specimen aceasta s-a produs la 
50 kN, pentru specimenul 4 această valoare a fost de 225kN. la obținerea acestei 
valori ridicate de cedare a nodului au contribuit față de primul specimen încercat și: 

 Schimbarea profilelor pentru stâlpul metalic din cornier in UPN 300 
 Schimbarea modului de prindere a șuruburilor de la bază stâlpului 

din ancorare chimică cu prindere mecanică. 

 
Rezultatul obținut pentru acest specimen confirmă analizele numerice, 

evidențiază comportarea bună a specimenului în standul de încercare și pune în 
valoare capacitatea de îmbunătățire a soluțiilor de prindere pentru cadrele metalice 
înlocuitoare.  

 

Pentru studierea și îmbunătățirea soluțiilor de prindere și a nodurilor este 
necesar realizarea unor modelari numerice cu programe de analiză avansate, 
calibrarea unor astfel de modele pe baza rezultatelor obținute în cadrul încercărilor 
experimentale efectuate, și verificarea diferitelor sisteme noi, materiale cu calități 

superioare, secțiuni de elemente optimizate, etc. 
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Fig. 6-31 – Curba F-D pentru nodul 4 

 
 

 

6.6. Interpretarea rezultatelor. Rigiditate. Rezistență. 
Relația de calcul. 

 
Pe baza încercărilor efectuate, în funcție de curba caracteristică forță-

deplasare data în Fig. 6-19 s-a calculat curba moment încovoietor- rotire care este 
data în Fig. 6-32. 

 

Momentul capabil maxim al specimenului numărul 1, este de 53 kNm 
(Mcap=53kNm). 

Pentru o forță orizontală de 20,0 kN, momentul capabil efectiv este de 
26kNm.  

Momentul capabil teoretic calculat al nodului atunci când forță acționează din 
exterior spre interior este egal cu momentul dat de cele trei bare verticale continue 
3 Ø14. Acest moment in raport cu centru de greutate G este: 

 
McapT=(AaxRa)b                                                                       (3) 
McapT=(3x1,54)x3500x13,5=218.295 daNcm= 21,83 kNm 

 
Momentul efectiv calculat cu M.E.F. este Mef max = 8,2 kNm și corespunde 

unei forțe orizontale de 6,3 kN. Pe modelul specimenului numărul 1 la această forță 
corespunde un moment M=10,32 kNm <Mcap= 21,83kN. 
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Fig. 6-32. Graficul curbei moment rotire pentru specimenul 1 

 
În consecință se poate afirma că în bază încercărilor efectuate soluția este 

viabilă și în condițiile de aplicare a soluției constructive din specimenul 1 cu 
observația că recomandăm ca șuruburile de ancoraj să fie ancorate mecanic 
conform fig.5-30, cu cornier sub planșeu, fig. 6-2.  

 
Pentru specimenul 2 încercarea experimentală a dat curba caracteristică 

forță deplasare prezentată în fig 6-23. 

Până la momentul de 76kN se poate constata liniaritatea graficului. 
Calculând momentul încovoietor pe placa de planșeu ca la o grindă articulată 

simplu rezemată, de care trage o forță verticală egală cu reacțiunea din șuruburile 
de ancoraj la circa 0,3 m față de axa peretelui rezultă M=48,75 kNm corespunzător 
forței orizontale de 60 kN și respectiv M = 44,7 kNm, corespunzător forței F=55 kN 
momentul apariției fisurii în placă. 

 

Momentul de calcul al plăcii de beton armat este Mc= 26,36 kNm, care ar 
corespunde unei forțe orizontale aplicate pe specimen de F= 46,9 kN. 

Momentul încovoietor pe placă de planșeu în momentul ruperii are valoarea 
M=75.56kN.  

Bazat pe curba F-D s-a calculat și trasat curba (M-θ)moment-rotire fig. 6-33 
si s-a stabilit experimental valoarea momentului capabil (Mcap= My). Momentul 
capabil determinat experimental este My=76 kNm. Comparând momentele efective 

pe stâlpii cadrelor calculate cu M.E.F. (Mef=8.2kN). 
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Fig. 6-33 Graficul curbei moment rotire pentru specimenul 2 

 
Se poate constata: Mef=8,2 kNm << Mcap=75.56 kNm  
Dacă la momentul efectiv calculat cu M.E.F. de Mef=8,2 kNm forța aferentă 

pe specimen este de 6,3 kN. La forța tăietoare , efectivă calculată cu M.E.F. care 
este Tef=7,94kN, îi corespunde, momentul efectiv pe specimenul 2, de 10,32 kNm 
și deplasarea la capătul de sus al specimenului este Δ=0.05mm.  

În concluzie soluțiile propuse sunt viabile. 
 
Din încercările efectuate pe specimenul 3 pentru care s-a trasat curba F-D 

dată în figura 6-27 în baza căreia s-a calculat curba moment încovoietor- rotire dată 

în figura 6-34. 
 

 
Fig. 6-34. Graficul curbei moment rotire pentru specimenul 3 

BUPT



  Programul experimental - 6 

 

262 

Momentul corespunzător apariției primelor microfisuri pe planșeul de beton 
armat este M=65 kNm. 

Făcând analiza până la momentul efectiv, calculat cu MEF de Mef=8,2 kNm, 
pentru care forța aferentă pe specimenul nostru este de 6,3 kN, respectiv dacă se 
analizează forța tăietoare efectivă, calculate cu MEF care are valoarea Tef=7,94 kN 
si căreia îi corespunde pe specimenul 3 un moment de 10,32 kNm se poate afirma 
că: la această forță deplasarea la capătul de sus al stâlpului este: 

 

Δ=0.04 mm < Δra
SLS=10,12mm;   Δ=0.04 mm < Δra

ULS=32.5mm; 
 

Specimenul continuă o comportare bună până la M=104 kN. Momentul 

capabil determinat experimental și prevăzut în curba moment- rotire este Mcap= 102 
kNm fig. 6-34. Evident momentul efectiv determinat cu metoda elementului finit 

(M.E.F.) pe structură Mef=8,2 kNm << Mcap=105 kNm. 
 
În concluzie modelul specimenului ne confirmă viabilitatea soluției de 

intervenție propusă pentru blocurile de locuințe P+4E studiate. 

 
Încercarea pe specimenul 4, care este împins ca și specimenul 1, care a fost 

complectat cu plăcuță de consolidare în spatele peretelui vertical, în scopul 
îmbunătățirii și substituiri armăturilor verticale continuie din acesta, pentru că la 
modelul numărul 1 armătura verticală s-a smuls la o forță orizontală foarte mică. 
Plăcuța asigură o incastrare foarte bună și o capacitate de preluare a unor eforturi 
secționale mult sporite.  

Curba F-D pentru acest model a fost prezentată în fig. 6-31 și pe baza 
rezultatelor experimentale s-a trasat curba moment încovoietor-rotire (M-θ) 
prezentata in fig. 6-35. 
 

 
Fig. 6-35. Graficul curbei moment rotire pentru specimenul 4 
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Momentul capabil determinat experimental pentru acest specimen este 
Mcap=175kNm. 

Pentru specimenul 4, se remarcă faptul că microfisura de desprindere a 
peretelui vertical față de placa de beton apare la un moment M=65 kNm. 

Dacă facem și pentru acest specimen o analiză similară cu precedentele 
până la valoarea momentului încovoietor calculat pe structură cu M.E.F. de 8,2kNm- 
ceea ce corespunde pe specimen unei forțe de F=6,3kN, sau dacă plecăm de la forța 
tăietoare efectivă calculată cu MEF, de F=7,94kN, care corespunde pe specimenul 
nostru unui moment de 10,32 kNm se poate afirma că : la această forță deplasarea 

capătului de sus al specimenului este Δ=0.01mm: 
 

Δ=0.01 mm < Δra
SLS=10,12mm;   Δ=0.01 mm < Δra

ULS=32.5mm; 
 

Dacă se compară această deplasare cu   rezultă că modelul nostru, 

respectă și condițiile de deplasare. 
La valoarea momentului încovoietor de M=91kNm se desprinde diafragma 

de planșeu. Momentul maxim de cedare este M=273 kNm. 
 

 

6.7. Concluzii 
 

Din încercările efectuate rezultă că nodurile studiate au Mcap> Mef calculat 

cu MEF în cadrul analizei numerice corespunzător combinației din seism (COM3).  
Placa de planșeu din model este rezemată pe grinda standului și este prinsă 

articulat cu șuruburi la extremități. Ea este mai flexibilă decât în realitate, dala de 
planșeu fiind rezemată pe contur. (pereți). 

În consecință rotirile nodului pe model sunt mai mari decât în realitate.
 Momentele capabile ale modelului experimental sunt și ele mai mici decât 
momentele capabile reale ale structurii. 

Deplasările măsurate pe modelele încercate cuprind și deplasările sau 

lunecările dintre elementele componente ale modelului și dintre tija șuruburilor și 
peretele găurilor din beton armat. 

 
Din încercarea experimentală a nodurilor de prindere a confecției metalice 

de plăcile de planșeu, de la parter sau de la nivelele curente, în variantele analizate 
și încercate experimental pe specimenele 1-4 se desprind urmatoarele concluzii: 

 
1. Soluția de prindere articulată, sau încastrată a stâlpului metalic, de placa 

planșeului orizontal este posibilă, în cazul în care armăturile verticale existente 
în sâmburele de beton al monolitizării verticale, și în cele două panouri verticale 
de fațadă E36 și E42., sunt în stare bună. În această situație (MC=21,83 kNm) 
momentul de calcul este mai mare decât momentul efectiv calculat cu M.E.F. 

(Mef=8,2 kNm cap. 5). 
Nu se recomanda să se facă prinderea cu ancorare chimică a buloanelor de 
ancoraj a plăcii de bază a stâlpului de pe placa de planșeu. Se recomandă să se 
facă o prindere mecanică cu șuruburi de înaltă rezistentă și cu cornier de colț 
sub placa de planșeu sau o prindere de rigla cadrului de jos. 

2. Încercarea experimentală efectuată pe specimenul numărul 1, ne arată că deși 
modelul are o comportare mulțumitoare până la o forță orizontală de F=20kN 

atingerea valorii forțelor de smulgere a elementelor de rezistență ancorate 
chimic genereaza deplasări și deformații foarte mari și distrugerea nodului. 
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3. Încercările experimentale, efectuate pe specimenele numărul 2, 3 și 4 (primele 
două au fost trase și ultimul împins) și care au fost ancorate mecanic de placa 

de planșeu, ne arată că până la o forță orizontală de 40 kN pentru specimenul 
numărul 2 și 50 kN pentru specimenele 3 și 4, acestea s-au comportat foarte 
bine din punct de vedere al rezistenței. Deplasările până la aceste forțe sunt 
Δ=4,35mm; Δra

SLS=10,12mm. Momentele efective cu care a fost solicitat nodul, 
corespunzător acestor forțe sunt M=52,0kNm>> Mef=8,2 kNm si respectiv 
M=65,0 kNm>> Mef=8,2 kNm. Prinderea mecanică a nodurilor de placa de 
planșeu permite rotiri și deplasări ușor mai mari decât prinderea chimică la forțe 

orizontale efective care depășesc valoarea de F= 15 kN. 
4. Rotirea și deplasarea capătului de sus a specimenelor 2 și 3, trase este de 

așteptat ca să fie mai mare decât în cazurile împinse, deoarece la tragere placa 

de planșeu,lucrează pentru modelul nostru ca o grindă articulat- simplu 
rezemată de deschidere 0,55m și rigiditatea la rotire a nodului depinde de 
rigiditatea la încovoiere a plăcii de planșeu a modelului. În realitate planșeele 
sunt rezemate continuu pe diafragma transversală de sub nod sau pe rigla 

cadrului înlocuitor de la nivelul inferior. În modelul nostru, s-a neglijat această 
legătură care împiedică ridicarea, dezlipirea plăcii de diafragma inferioară, 
considerând situația ca fiind acoperitoare. 

5. Modelele din specimenul 1 ,2 și 3 au în vedere cea mai defavorabilă situație care 
ar putea avea loc în practică și anume: la specimenul 1 cazul în care armăturile 
verticale din panourile de fațadă E 36-3 și E 42-6[64] și din sâmburele de 

monolitizare nu ar fi fost sudate corespunzător și ele s-ar putea smulge din 
betonul de monolitizare. Caz în care pe exterior, se propune obligatoriu o 
consolidare cu o plăcută verticala ancorată mecanic pe exteriorul stratului de 
rezistență a nodului ca în specimenul numărul 4. La specimenul numărul 2 și 3 
se are în vedere situația posibilă, în care armăturile verticale din panourile I 48-
2 să fie tăiate fără a se lua măsuri de blocare a lunecării, sau acestea să nu fie 
îmbinate corespunzător în centurile orizontale și placa de planșeu să nu fie 

rezemată continuu. 
De remarcat că și în acesta situație defavorabilă momentele capabile 
determinate pe specimenele nodurilor, sunt mult mai mari decât momentele 
efective calculate in aceste noduri. 

6. Incercările experimentale efectuate pe specimenul 4, care prezintă cea mai 
mare capacitate portantă, comparativ cu celelalte soluții, este cea pe care 
autorul o recomandă. Soluția asigură momente capabile de calcul M>90kNm si 

un moment capabil de rupere M=253kNm>Mef=8,2 kNm; 
7. Soluțiile de cadru înlocuitoare, modul lor de realizare, și de prindere de structura 

de beton armat existentă, propuse de autor, sunt aplicabile în practică și ca 
atare intervențiile de reabilitare sunt viabile; 

8. Consider că aceste soluții, pot fi îmbunătățite din punct de vedere secțional- 
dimensional- și al calității materialului și execuției, motiv pentru care s-a derulat 

un program de studiu al nodurilor, cu element finit, cu un program de calcul 
specializat, în vederea optimizării,dezvoltat în Capitolul 7. 

9. Nivelul de solicitare reală a nodurilor de prindere a cadrelor metalice (Mef= 8,2 
kNm) < (Mcap= 21,83 kNm) este mult mai mic decât momentul capabil minim 

calculat. Momentele capabile determinate experimental sunt substanțial mai 
mari. Aceasta înseamnă că soluția de consolidare este viabilă. 
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7. CALIBRAREA UNUI MODEL NUMERIC 
AVANSAT PENTRU ANALIZA CU PROGRAMUL 

ATENA A NODURILOR DE PRINDERE ȘI 
CONTINUITATE A CADRELOR DE OȚEL 

ÎNLOCUITOARE 
 

 

7.1. Introducere 
 

Rezultatele obținute în cadrul încercărilor experimentale au confirmat cu 

succes capacitatea de realizarea a cadrelor înlocuitoare metalice în scopul înlocuirii 
diafragmelor de beton armat din clădirile de locuit, și implicit dezghețarea partiului 
de arhitectură din aceste clădiri de locuit tipizate. 

Din încercările efectuate a rezultat că nodurile studiate au capacitate 
superioară față de capacitatea necesară rezultată din simulările numerice realizate 
anterior pe clădire. Momentele capabile sunt mult mai mari decât momentele 

efective din analiza numerică corespunzătoare combinației din seism.  
Un lucru evidențiat în experimentele de laborator realizate, a fost acela că 

modul de prindere a stâlpului articulat la bază deasupra fiecărui planșeu, poate fi 
îmbunătățit substanțial. Capacitatea de îmbunătățire a prinderii acestor cadre 
metalice înlocuitoare în funcție de soluțiile tehnice adoptate a fost descrisă succint în 
capitolul precedent, pe baza observațiilor din cadrul testelor de laborator. 

Acest fapt a condus la necesitatea realizării unui model numeric avansat de 

analiză, care să încerce să reproducă rezultatele experimentale cât mai fidel folosind 
aceiași parametri: elemente, materiale, dimensiuni, etc. Analizele experimentale 
realizată pentru nodurile de prindere a cadrelor metalice înlocuitoare au oferit un set 
de date tehnice privind capacitatea structurii de a prelua acțiunile care sunt aduse 
de cadrele metalice înlocuitoare.  

Aceste date au fost utilizate în setarea parametrilor și definirea materialelor, 
a contactelor, a monitorizării, etc, în modelul numeric, pentru a realiză cu succes 

calibrarea acestuia. 
 
Modelarea cu Atena 3D are ca ținte: 
1. Calibrarea unui model performant cu care apoi să se poată simula 

comportarea unor noduri cu detalii îmbunătăţite și compararea 
rezultatelor numerice cu cele experimentale căutând optimul; 

2. Introducerea unor materiale cu calitate superiaoară faţa de specimenele 
de faţa pentru a vedea influenţele acestora. 

 
Pentru acest model numeric s-a utilizat programul de calcul „Atena 3D‖ 

[133] deoarece: 
 este un software ‚‚state-of-the-art‘‘ pentru analiza statică și 

dinamică avansată a elementelor din beton și beton armat; 

 se poate simula comportamentul real al structurii; 
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 se pot simula inclusiv efecte, cum ar fi fisurarea betonului, zdrobirea 
și curgerea armăturilor; 

 permite simularea cedării elementelor în domeniul plastic sau 
elastic; 

 permite simularea efectelor de lunecare intre elemente; 
 permite vizualizarea reala a propagarii fisurilor; 

 are capacitatea de afișare în timp real a rezultatelor chiar și timpul 
analizei neliniare; 

 contine modele de materiale avansate pentru beton, armatura, oțel; 
 este bazat pe metoda elementelor finite și mecanica ruperii 
 recalculeaza în mod automat forțele interne si le redistribuie, în 

urma fisurării, etc. [134]  

Prin urmare în programul ales s-au putut construi geometric toate 

elementele specimenelor experimentale: 
 diafragmele de beton și armatura acestora; 
 profilele metalice ale stalpului cadru; 
 plăcuțele de metal, rigidizarile; 
 prinderile- șuruburile; 
 utilizarea proprietatilor pentru materialele prelevate: beton-oțel-

șuruburi; 

 poziționarea elementelor de monitorizare în aceleași puncte ca si 
încercările experimentale; 

Monitorizarea acestor puncte a contribuit substanțial în procesul de calibrare 
a modelului numeric, prin corelarea curbelor (corelarea curbei în urma analizei 
numerice cu, curba din cadrul experimentelor de laborator) de deplasare a diferitelor 
elemente, și încercarea obținerii unor fenomene similare . 

 
Analiza numerică realizată în acest capitol a urmarit: 

1. calibrarea unui model numeric avansat cu programul „Atena3D‖; 

2. comparația rezultatelor numerice cu cele experimentale; 
3. studierea și îmbunătățirea sistemelor de prindere a stâlpului cadrului 

metalic inlocuitor; 
4. verificarea diferitelor situații posibil de întâlnit în practică, prin 

înlocuirea calităților materialelor folosite în analiză; 
5. realizarea unor noi tipuri de nod prin înlocuirea și verificarea 

diferitelor tipuri de profile metalice, pentru stâlpul cadrului metalic. 
 
Verificarea și îmbunătățirea nodurilor realizate este necesară pentru 

definirea și realizarea unor soluții tipizate pentru cadrele metalice înlocuitoare. 
Pentru a urmări obiectivele propuse s-au realizat în prima fază 4 modele numerice 

care respectă geometria celor patru specimene din standul de încercare. Acestea au 
fost supuse încărcării în pași, fideli specimenelor. În urma realizării calibrării 
modelelor numerice s-a urmărit îmbunătățirea răspunsului acestora prin modificarea 
diferiților parametri din cadrul nodului.  

Posibilitatea de investigare precisă și avansată a cadrelor înlocuitoare 
utilizând calibrările modelului numeric pentru nodurile noi și realizarea de analize 

structurale care integreaza comportamentul real al elementelor de cadru, inclusiv a 
îmbinărilor de la baza elementelor verticale (capacitatea de rezistenţă şi rigiditate) 
este unul din obiectivele majore urmarite in cadrul tezei de cercetare. 
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7.2. Modelarea cu Atena 
 
Programul recunoaște două modele: geometric și numeric. Datele din aceste 

modele sunt tratate strict separat. Modelul geometric reprezintă dimensiuni, 
proprietăți și încărcări. Acesta constă dintr-un ansamblu de macroelemente (solide), 
care sunt conectate prin contacte. Fiecare macroelement este un obiect independent 

definit de noduri linii și suprafețe. Astfel, contactul dintre doua macroelemente 
vecine contine suprafețe duble ( linii și noduri duble). Prin acest mod de definire 
fiecare obiect este independent de celelalte. Astfel când adăugăm sau ștergem un 
macroelement toate entitățile sale sunt adăugate sau îndepărtate fără interferențe 
cu celelalte obiecte. Practic toate interacțiunile între macroelemente sunt furnizate 

de contacte [135]. 
Armătura pote fi modelata în două moduri. Primul mod este de tip bară 

discretizată, care este definită ca un obiect multi-liniar geometric. Aceasta este 
încorporată în obiecte solide. Geometria sa este definită în mod independent de 
macroelement. Astfel, o bară de armare poate fi integrată în orice număr de 
macroelemente. A doua cale este o armare, definita ca un material compozit, care 
nu are nici un efect asupra modelului geometric.  

Modelul geometric este completat prin definirea procedeului de încărcare 

(cazurile de încărcare și istoricul încarcarii) și cazurile de construcție. 
Modelul numeric este generat pe baza modelului geometric și reprezintă o 

aproximare numerică a analizei structurale. Modelul numeric este rezultatul 
discretizării realizate prin metoda elementelor finite. In ATENA se pot genera mesh-
uri în mod automat pentru obiecte solide și pentru armatură [135]. Ca o consecință 
a macroelementelor independente mesh-ul de elemente finite este realizat pentru 
fiecare macroelement independent. Astfel, atunci când două macroelemente sunt 

conectate ca obiecte învecinate, există două suprafețe aparținând fiecărui obiect pe 
contact. Există două seturi de noduri de contact, care pot, dar nu trebuie să 

coincidă. Legătura dintre nodurile obiecte vecine poate fi realizată de tip perfect 
(„perfect conection‖), sau poate exista un element de contact pentru a modela alte 
tipuri de interacțiune. 

Analiza globală este valabilă pentru întreaga structură. Acesta include două 
elemente, care pot fi accesate: informații structurale și de analiză. Pentru realizarea 

analizei, parametrii de rezolvare pentru ecuațiile liniare și cele de neliniaritate 
geometrică pot fi definiți. Două tipuri de soluționare a ecuațiilor sunt disponibile: 

 standard  
 sparse-iterative [136]. 

 
 

 

7.2.1 Modelarea macroelementelor 
 
Macroelemente definesc practic geometria obiectelor solide. În cadrul 

programului aceasta se poate realiza: 
 individual - un obiect poate fi definit, editat sau eliminat. Această 

funcție servește la introducerea datelor, practic editarea/înlăturarea 
unui macroelement; 

 selectare – caz in care un grup de obiecte selectate poate fi editat și 
manipulat. 
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Fiecare macroelement (solid) definit, a fost realizat ca obiect independent, 
definit de articulații linii și suprafețe. 

Macroelementele definite in programul numeric au fost: 
 elementele din beton (fig. 7-1 a); 
 profile metalice de stalp (fig. 7-1 b); 
 placuțe metalice; 

 barele de armatura (fig. 7-1 c);  
 elementele metalice – șuruburi; 

 

 
Fig.7-1. Modelarea macroelementelor: a) elemente de beton; b) profile metalice cadru stâlp; 

c) elementele de armatura; 
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Elementele de armătură de tip bară sunt modelate ca o succesiune de linii 
care leagă articulațiile geometrice ale elementului de bară. Geometria elementului 

de bară pote fi generată prin una dintre următoarele metode : 
• introducerea datelor numerice pentru coordonatele comune și pentru 

segmentele de linie. În acest caz, articulațiile pot , dar nu trebuie să fie poziționate 
în planul de lucru; 

• prin realizarea unui set continuu de linii pe un plan de lucru; 
• prin combinarea celor doua metode. 
Materialele definite în programul numeric au fost:  

 materialele din beton – diafragma orizontală de planșeu și diafragma 
verticală de perete; 

 material din oțel: profilele stâlpului metalic; plăcuțele de la baza 

stâlpului; elementele de rigidizare; șuruburile; 
 
Pentru realizarea calibrării celor 4 specimene, elementele de beton 

(diafragma de perete, verticală, și cea de planșeu, orizontală) au fost definite ca 

obiecte independente (fig.7-1c) și conectate între ele printr-o suprafață de contact a 
cărui material a fost definit cu proprietăți noi, pentru a introduce în cadrul analizei 
efectele reale din cadrul specimenului. Modelarea elementelor de beton a fost 
realizată pentru fiecare specimen în parte, în mod fidel respectând geometria și 
modul de legare al celor două diafragme ale nodurilor.  

Elementele de armătura au fost realizate în cadrul programului, utilizând 

prima metodă, (realizarea prin introducerea coordonatelor a segmentelor de linii) 
pentru ca ulterior, după calibrare, să se poată interveni în mod facil asupra lor 
(pentru fiecare element în parte să se poată modifica calitatea materialului, 
dimensiunea, poziția, etc) în vederea realizării unor studii ample privind 
comportarea acestor tipuri de noduri.  

Diafragmele de beton au fost de asemenea conectate între ele, prin 
prelungirea armăturilor verticale, din diafragma de perete în diafragma de planșeu.  

Elementele de metal (profilele stâlpului, plăcuțele și șuruburile, fig. 7-1b) au 
fost și ele definite independent ca solide, utilizând prima metodă. Definirea s-a 
realizat prin coordonate pentru ca ulterior sa fie posibilă o editare rapidă. 

 
 

7.2.2 Modelarea materialelor 
 
Materialele utilizate în program, au fost alese din baza de date oferită de 

„Atena3D‖, pentru a nu genera erori în cadrul analizei și a iterațiilor numerice. 
Aceste materiale însă au fost modificate, introducând valorile aferente pentru fiecare 
model, rezultate în cadrul încercării materialelor (cap 6.3). Prin urmare materialele 
definite în baza de date au primit caracteristicile specifice pentru fiecare caz în 

parte. 
Pentru elementele de beton materialul utilizat definit în baza de date, a fost 

„3D Nonlinear Cementitious‖ (fig. 7-2). Pentru acest material au fost modificate în 
cadrul fiecărei calibrări: 

 modulul de elasticitate; 

 coeficientul lui Poison „μ‖; 
 rezistența la intindere ft ; 

 rezistența la compresiune fc. 
Deasemenea s-au definit  granulația din beton, și dimensiunile sortului. 

BUPT



   Calibrarea unui model numeric avansat pentru analiza cu programul Atena a 
   nodurilor de prindere si continuitate a cadreor de otel inlocuitoare - 7 

 

270 

Pentru elementele metalice materialul utilizat definit în baza de date, a fost 
„3D Bilinear Steel Von Mises‖ („fig. 7-3). Pentru acest material au fost modificate în 
cadrul fiecărei calibrări: 

• modulul de elasticitate; 
• coeficientul lui Poison „μ‖; 
• limita de curgere sy ; 

 

 
Fig.7-2. Definirea materialelor din beton 

 

 
Fig.7-3. Definirea materialelor din otel 

 

 
Fig.7-4. Definirea materialelor din armatura 
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Armătura a fost definită și ea utilizând materialul din baza de date 
„Reinforcement‖ (fig.7-4), care a fost definit biliniar, și în care s-au introdus valorile 

obținute în cadrul încercărilor pe materiale. 
Pentru materialelul din armătura în mod normal, s-a folosit o conexiune 

perfectă între elementele de bară și beton. Pentru cazurile în care au aparut lunecări 
de armatură sau pentru cazul ancorelor chimice realizate în cadrul specimenelor, în 
model a fost utilizat tipul de legatură „bond model‖. Pentru acest mod de lucru se 
pot introduce, parametrii suplimentari de definire a legăturii (materialul de legătură, 
circumferința, alunecarea, smulgerea). Lunecarea armăturii poate fi împiedicată la 

unul din capete. Această situație este intalnita, de exemplu, atunci când bara este 
fixata de o ancoră. 
 

 

7.2.3 Discretizarea structurii 
 

Instrumentul de mesh servește in a defini parametrii pentru generarea 
discretizarii cu element finit. In Atena se poate opta pentru o generare de tip 
automat a mesh-ului și a datelor cu element finit.  

Pentru elementele din beton armat, unde modelul include de asemenea 
elemente armătură de tip bară, discretizarea cu element finit se face în două 
etape.In prima etapă, se discretizeaza elementele 3D de tip solide în cadrul pre 

procesării datelor. În această etapă, elementele de bară sunt incă menținute că 
obiecte geometrice, fara a fi discretizate. În etapa de analiză discretizarea 
elementelor de armătura, de tip bară, este realizată în elemente finite integrate în 
elementele finite existente solide. Astfel, utilizatorul nu poate afecta discretizarea de 
bare. 

Următoarele tipuri de elemente se pot utiliza pentru a generara discretizarea 
de solide: 

 tetraedru; 

 prisma dreaptunghiulară; 
 piramida.  

Elementele de tip prismă dreptunghiulară sunt posibil de utilizat numai în 
cazul macroelementelor prismatice. Orice neregularitate, cum sunt golurile, liniile, 
puncte definite pe o suprafața, pot crea erori pentru acest tip de discretizare. 
Discretizarea cu elemente de tip tetraedru/piramidă, este din acest punct de vedere 

mult mai flexibilă. 
Discretizarea poate fi generată separat pentru macroelemente selectate. 

Fiecare macroelement având o discretizare unică, compusă din elemente finite, 
puncte nodale și grade de libertate. În acest caz pe suprafețele de contact există 
două tipuri de discretizare, fiecare aparținând unul macroelement. Aceste 
discretizări nu sunt obligate să coincidă, ele fiind conectate prin metoda de "Master-

Slave", în care gradul de libertate (degree of freedom - DOF) al elementului "Slave" 
este dependent cinematic de gradul de libertate (DOF) al elementului "Master‖. 
Elementele de contact pot fi definite ca să permită deplasare relativă, sau alunecare 
între suprafețele macroelementelor discretizate. 

Stabilirea regulii pentru nodurile elementului de tip "master" în cadrul 

suprafețelor de contact se realizează prin compararea zonelor discretizate care se 
suprapun pe zona de suprafață de contact. Suprafața cu numar mai mic de noduri 

pe aceeași zonă este suprafața de tip „master‖, cu noduri de „master‖. Nodurile de 
master sunt considerate libere. Noduri secundare de tip „slave‖ sunt dependente 
cinematic de nodurile „master‖. Această regulă este explicată in „ATENA Program 
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Documentation Part 2-2‖[135] și in fig. 7-5, unde nodurile de master sunt pe 
suprafață 1. Suprafața 2 având o discretizare cu un număr mai mare de noduri 
devine implicit suprafață de tip „slave‖ cu noduri de tip „slave‖. 

În cazul în care nu se specifică tipul de element și modul de discretizare, 
aceasta este generată automat cu elemente de tip tetraedru cu dimensiunea unică 
în toate elementele. Cu toate acestea, varietate de rafinare a meshurilor pot fi 

realizate utilizând instrumentele de rafinare. Regula este că dimensiunea 
elementului global are cea mai mare dimensiune. Mesurile rafinate sunt mai mici în 
comparație cu dimensiunea elementului global. 

 

 
Fig.7-5. Definirea nodurilor de tip „slave‖ și „master‖ pe suprafața de contact [135] 

 
Tipul de element utilizat pentru discretizare poate fi ales independent de 

forma geometrică de bază a elementului. Elemente pot avea funcții reduse (funcția 
de deplasare liniară) sau funcții complexe (funcții pătratice formă deplasare). 
Elemente liniare au puncte nodale la vârfuri. Elementele pătratice au noduri 
suplimentare în mijlocul laturi de elemente. Elementele solide 3D, poat fi definite 
atât, liniare cat și pătratice. Elementele de tip „shell‖ pot fi definite doar de gradul 

doi. 
Discretizarea utilizată pentru cele 4 noduri în cadrul calibrării a fost 

realizată, utilizând elemente de tip tetraedru pentru mesh, deoarece nodurile sunt 
compuse din solide cu geometrii variate atât ca dimensiuni cât și ca formă 
(diafragme, plăcuțe, șuruburi, profile, etc.).  

Discretizarea mesh-urilor a fost unică pentru solide cu materiale diferite 
(diafragme de beton, profile și plăcuțe metalice) și s-a optat pentru o selectarea 
automată de tip „master‖ - „slave‖ în cadrul elementelor de contact, pentru a reduce 

gradul de introducere de erori în cadrul analizei numerice.  
O atenție sporită în cadrul discretizarii a constat în corelarea nodurilor de pe 

suprafețele de contact, pentru a reduce implicit numărul iterațiilor de transfer . 
 
 

7.2.4 Modelarea contactelor 
 
Planurile de contact sunt generate automat pe planurile de definire a 

macroelementelor. Ele sunt implicit conectate rigid de macroelemente. Ele însă se 

pot selecta și redefini astfel: 
 „full contact‖ - cele două suprafețe sunt suprapuse identic; 
 „partial contact‖ - suprafețele se suprapun parțial, de exemplu, o 

suprafața mai mare din cadrul unui macroelement și o suprafață mai 

mică din cadru altui macroelement 
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 două suprafețe de dimensiuni identice, dar cu poziție decalată. 
Tipul de contact poate fi schimbat definind proprietațile contactului. Trei 

tipuri de contact sunt disponibile: 
 conexiune perfectă; 
 nici o legătură; 
 element de contact – „GAP‖.  

La selectarea unui element de contact, este necesară definirea materialul de 
contact, setarea proprietăților acestuia, în funcție de ce s-a observat inițial pe baza 
experimentelor de laborator, sau poate fi ales un material standard dat în lista de 

materiale de contact ale softului [135]. 
 
În cazul modelelor calibrate cu Atena pentru cele patru specimene încercate 

suprafețele de contact între macroelemente au fost definite utilizând în funcție de 
caz toate cele trei tipuri de contact. Contactele s-au realizat între: 

 macrolelementele de beton armat: diafragma de planseu, respectiv 
diafragma verticala de perete; 

 macroelementele realizate din oțel: - profilele de stâlp și plăcută 
papucului de la baza stâlpului;  

 suprafața de contact între plăcuța de papuc și diafragma de planșeu; 
 suprafețele dintre șuruburi și elementele metalice: profile de stâlp, 

plăcuțele de oțel; 
 suprafețele dintre șuruburi și elementele de beton- diafragma 

verticală și diafragma de planșeu.  
Majoritatea contactelor au fost definite de tip element de contact, pentru 

care au fost definite și setate materiale de contact cu proprietăți diferite, pentru a 
simula efectele reale din cadrul încercărilor: prinderea plăcuței de bază a stâlpului 
pe planșeu, conectarea profilelor metalice de diafragmele de beton, rezemarea 
specimenului pe grinda de reacțiune, etc. 

 

 

7.2.5. Modelarea încărcărilor și a reazemelor 
 
Definirea incarcarilor este impusă de geometria generată a obiectelor și este 

realizată prin aplicare pe acestea. Încărcările pot fi aplicate pe diferite obiecte 
geometrice. În primul rând, cazurile de încarcare trebuie sa fie definite. Următoarele 

tipuri de cazuri de încărcare sunt posibile de definit in Atena, însa fiecare trebuie să 
fie alocat în program într-un caz de încărcare separat:  

 greutate proprie; 
 forțe; 
 suport; 
 deformări prescrise (deplasări impuse); 

 temperatură; 
 contracție; 
 pretensionare. 

Încărcare în puncte poate fi aplicata pentru diferite forțe, suporturi, 
impunerea unor deplasări prescrise. Parametrii de încarcare în puncte pot fi înscriși 

și confirmați selectând punctele dorite.[135] Forța, intensitatea și direcția ei sunt 
sunt parametrii care se definesc și se introduc in program. Direcția forței poate fi 

selectată fie aliniat cu axele de coordonate, fie folosind un vector de direcție. 
Încărcările pot fi definite și liniar sau pe suprafață, în acest caz unitățile de 

măsură se schimbă în MN/m sau MN/m2. 
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Pentru definirea metodelor și a parametrilor pentru rezolvarea ecuațiilor 
neliniare, există două seturi implicite:  

 metoda standard „Newton-Raphson‖; 
 metoda standard „arc-lenght‖. 

Metoda „Newton-Raphson‖ păstrează încărcarea incrementată neschimbată, 
și iterează deplasările până când conditiile de echilibrul sunt satisfăcute, în toleranța 

dată. Acest lucru presupune folosirea aceastei metode în cazurile în care valorile de 
încărcare trebuie să fie îndeplinite exact. Acesta ar trebui să fie utilizata în cazul 
utilizării a următoarelor tipuri de încărcare: greutate proprie, temperatură, 
contracție, pretensionare.  

Metoda „arc-lenght‖ păstrează calea constanta (în spațiul de încărcare 
deplasare) și reiterează ambele intervale de deplasăre și forțe. Prin urmare, se 

schimbă atât, deplasările cat și forțele. Acestă metodă este mai generală decât 

metoda Newton-Raphson, cu toate acestea, nu este utilă pentru anumite tipuri de 
probleme, cum ar fi cele cu definitii exacte ale intensității (greutatea proprie, 
precomprimare, contracție, temperatură). De exemplu, în cazul greutații proprii, 
aceasta s-ar schimba de la sine. 

Pentru ambele metode, pot fi presetate conditii de oprire a calculul în cazul 
unei erori care depășește toleranța prescrisă înmulțită cu factorul prescris, în timpul 
iterațiilor sau la finalul unei etape de analiză. 

Încărcarea este definită în pași de analiză, pentru care se aplică următoarele 
reguli:  

 pasul de încărcare este incrementat. Acest lucru înseamnă că la valorile de 
încărcări aplicate în etapa actuală se adaugă încărcarea aplicată în pasul de 
incarcare anterior. Încărcare totală într-o etapă este suma incarcarilor 
tuturor etapelor precedente, inclusiv incarcarea aferenta acestui pas; 

 incărcarea nu trebuie să fie proporțională. De exemplu, într-o singură etapă 
de încărcare se aplică o forță verticală și într-o altă etapă se aplică o forța 
orizontala. Apoi, sarcina totală după aceste etape include atât, pe cea 

verticală cat si pe cea orizontală.  
 istoria încărcării este unică. Într-o istorie de încărcare neproporțională 

secvența de încărcare este importantă. O schimbare de secvență de 
încărcare poate produce rezultate diferite; 

 suprapunerea starilor de eforturi nu este admisibilă în analiza neliniară. 
 
Pentru calibrarea modelelor numerice, a fost utilizată o încărcare de tip 

„Newton-Raphson‖, cu pas de încărcare incrementat, pentru a avea o metodă cât 
mai apropiată de cea utilizată în cadrul încercărilor experimentale de laborator. 
Pasul pentru încărcarea incrementală a fost definit de 1kN, numărul de iterații 
pentru fiecare pas fiind 40. 

 
 

7.2.6 Rezultatele oferite de program 
 
Rezultatele oferite de program se obtin in asa numitele „puncte de 

monitorizare‖. Puncte de monitorizare servesc pentru a înregistra rezultatele de 

calcul în timpul analizei. Aceste puncte se comportă similar cu aparatele de 
înregistrare utilizate în cadrul experimentelor de laborator. 

În cadrul programului Atena exista două tipuri de puncte de monitorizare: 
 în nodurile elementelor; 
 în punctele de integrare. 
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În noduri pot fi monitorizate: 
 forțele externe; 

 reacțiuni; 
 deplasări. 

În punctele de integrare pot fi monitorizate: 
 eforturi unitare; 
 deformatii specifice unitare; 
 temperatura; 
 efortul unitar initial; 

 deformatia specifica initiala; 
 forțele de masa; 
 fisurile atribuite. 

Punctele de monitorizare, au fost presetate, prin definirea în coordonate a 
acestora, în nodurile elementelor (sau proximitatea lor) sau în puncte de integrare.  

În cadrul calibrării, modelelor cu specimenele încercate experimental s-au 
utilizat același număr de puncte de monitorizare cu numărul de captori din 

laborator, poziționarea acestora fiind similară (fig.7-6). Acest lucru a contribuit la 
verificarea efectelor rezultate din analiză și compararea lor cu cele din 
experimentele de laborator. 

 

  
Fig.7-6. Pozitionarea monitoarelor pe structura analizata 

 
În acest mod s-au putut realiza și compara atât grafic cât și numeric 

deplasările, lunecările elementelor, rotirea, etc, și realiza calibrarea modelelor cât 
mai fidel cu specimenele încercate. 
 
 

7.3. Realizarea analizei numerice. Comparația cu 
rezultatele experimentale 

 

Pentru calibrarea primului specimen încercat în laborator s-a realizat cu 

programul Atena modelul numeric prezentat în figură 7-6. 
Deoarece specimenul de laborator a fost un model complex, format din un 

număr mare de elemente, totalitatea imperfecțiunilor, în special cele de prindere, și 
până la cele de alunecări nu au putut fi toate indroduse în programul de analiză 
numerică.  
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Spre exemplu fenomenele de rotire a suruburilor din prinderile mecanice, 
lunecările dintre ele și plăcuțele metalice, au fost introduse în program prin 
realizarea unor materiale de conexiune cu ajutorul materialelor predefinite de tip 
„bond material‖. Astfel lunecările și strivirile din găurile șuruburilor de ancorare, 
care au fost înregistrate prin măsurarea ridicării placutei de bază, a modelului 
experimental au fost introduse în analiză. 

Aceste fenomene, au fost cuprinse destul de fidel în analiză numerică 
realizată cu atena după cum se poate observă în fig.7-7 . 
 

   

 

 
Fig.7-7. Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 1: a) nodul experimental-

desprinderea celor doua diafragme de beton; b-c) nodul calibrat cu Atena desprinderea celor 
doua elemente din beton; 
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Rezultatele calibrării nodului 1 pot fi observate în figura 7-8, unde au fost 
trasate și comparate graficele curbelor F-D, pentru cazul experimental și pentru cel 

analitic calibrat. Deasemenea s-a realizat și un calcul al energiei. 
 

 
Fig.7-8. Graficul F-D. Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 1 

 
Pentru specimenul doi, prezentat în fig.7-9, în cadrul calibrării, față de cazul 

precedent, unde lunecările armăturilor verticale din diafragma de perete au fost 
introduse în programul numeric, pentru acest nod o atenție deosebită a fost data 
fenomenului de ridicare și încovoiere al plăcuței de bază a stâlpului metalic. 

Acest fenomen înregistrat în cadrul analizei experimentale a fost descris în 
capitolul 6.5. si 6.6. Întinderile din șuruburile de ancorare, strivirile locale și 
împănarea acestora în găurile plăcii de planșeu au trebuit introduse în programul de 

analiza numerică prin realizarea unor materiale noi de conexiune cu ajutorul 

materialelor predefinite tot de tip „bond material‖. Aceste fenomene, și calibrarea lor 
se poate observa în fig.7-9. 
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Fig.7-9. Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 2: a),b) nodul experimental-
fisurarea diafragme de planseu si ridicarea placutei de baza; c-f) nodul calibrat cu Atena; 
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Rezultatele calibrării nodului 2 pot fi observate în figura 7-10, unde au fost 
trasate și comparate graficele curbelor F-D, pentru cazul experimental și pentru cel 

analitic calibrat. Deasemenea s-a realizat și un calcul al energiei, fig. 7-10. 
 

 
Fig.7-10. Graficul F-D.Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 2 

 

Pentru specimenul numărul 3, calibrarea modelului numeric față de primele 
două cazuri a fost mai anevoioasă, deoarece în cadrul încercărilor experimentale de 
laborator după producerea ruperii piuliței primului șurub de ancorare, încercarea a 

continuat și s-au înregistrat valori crescătoare pentru forță și deplasare până la 
cedarea și celui de al doilea șurub (fig.7-11). Acest fenomen a fost extrem de dificil 
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de introdus în modelarea numerică pentru calibrare, deoarece în momentul cedării 
unui element analiza numerică se oprește.  

 Că și în cazul modelului 2, care a fost încercat tot tras, o atenție sporită a 
fost data și fenomenului de fisurare a plăcii de planșeu și ridicării plăcuței de la baza 
stâlpului de pe placă de planșeu. Pentru că în acest model plăcuța de la bază 
stâlpului nu s-a încovoiat între plăcuțele de rigidizare, în acest model lunecările 

suruburilor de ancorare au fost corelate aproape identic cu cel al experimentelor de 
laborator (fig.7-11). 

 

  
 

   
 

  
Fig.7-11. . Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 3 
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Rezultatele calibrării nodului 3 pot fi observate în figura 7-12, unde au fost 
trasate și comparate graficele curbelor F-D, pentru cazul experimental și pentru cel 

analitic calibrat și s-a realizat un calcul al energiei. 
 

 
Fig.7-12. Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 3 

 
Pentru specimenul numărul 4, în cadrul calibrării modelului numeric au 

trebuit cuprinse și definite efectele obținute în cadrul experimentului de laborator, 
prin adăugarea plăcuței de consolidare pe exteriorul diafragmei verticale. În plus 
prinderea în standul experimental al specimenului 4 a fost realizată cu mai multe 
imperfecțiuni decât primele 3 specimene lucru observat din graficul curbei F-D (fig. 
7-14) și prezentat și interpretat în capitolul 6.5 și 6.6.  

Efectele de voalare a plăcuței de consolidare și lunecarea ei pe diafragma 

verticală în cadrul încercărilor de laborator au putut fi calibrate și obținute aproape 

identic. Ele se pot observă în figură 7-13. 
Ruperea piuliței și șurubului de ancorare din papucul stâlpului cadru nu a 

putut fi introdusă în analiză, deoarece ar fi presupus oprirea acesteia. Astfel pentru 
cele două șuruburi care au cedat (cel din papuc, și ulterior forfecarea șurubului de 
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prindere a plăcuței de rigidizare) s-a definit o legătură de tip bond prin care s-au 
introdus aproximativ aceleași deplasări cu cele obținute în cadrul măsurătorilor din 
cadrul încercării experimentale.  

Un alt fenomen care a introdus mici diferențe a fost cel legat de efectul 
conlucrării celor două diafragme de beton (planșeu, perete) deoarece acestea sunt 
legate doar prin intermediul armăturilor verticale (3 armături verticale Φ14) care în 

analizele numerice premergătoare testelor de laborator au cedat la o forță se rupere 
F=6kN. Acest lucru a putut fi observat și în cadrul specimenului 1 și calibrării lui, dar 
în acel caz stâlpul metalic a fost confecționat din elemente de cornier. 

 

 
Fig.7-13. . Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 4: a), b), nodul calibrat cu 
Atena; c) nodul experimental-lunecarea placutei de rigidizare; d) nodul calibrat- lunecarea 

placutei de rigidizare; 
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Efectele aproximativ similare obținute în cadrul calibrării privind fisurarea 

elementelor de beton sunt prezentate în figura (fig.7-13), și se regăsesc în valorile 
de comportare a diafragmelor și la celelalte specimene.  

Rezultatele calibrării nodului 4 pot fi observate în figura 7-14, unde au fost 
trasate și comparate graficele curbelor F-D, pentru cazul experimental și pentru cel 
analitic calibrat. Deasemenea s-a realizat și un calcul al energiei . 
 

 
Fig.7-14. Comparatia cu rezultatele experimentale pentru nodul 4 

 

Atât rezultatele experimentale cât și calibrarea modelelor pun în valoare 
efectul îmbunătățirii prinderii și creșterea capacității nodului prin realizarea plăcuței 
metalice de consolidare, poziționată pe exteriorul diafragmei verticale.  

În practică ea are un efect sporit prin îmbunătățirea inbinarii între panouri.  
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7.4. Modelarea unui nod virtual 
 
În urma realizării calibrării modelelor numerice cu rezultatele obținute în 

încercările experimentale, s-a urmărit realizarea unor noduri virtuale care in 
principiu reproduc nodurile testate dar cu calitati de materiale superioare si unele 
modificari de detaliu. 

În acest mod s-a realizat îmbunătățirea elementelor „slabe‖ din cadrul 
încercărilor. Pentru nodul 2 s-au luat in considerare urmatoarele îmbunătățiri: 

1. calitatea materialului din prefabricatele de beton; 

2. calitatea materialului din prefabricatele de beton, al plăcuței de 

consolidare exterioare de pe diafragma de perete, al plăcuței de la baza 
papucului stâlpului metalic și mărirea diametrului șuruburilor de 
ancorare a bazei stâlpului metalic de la Φ16 la Φ20. 

Pentru prima variantă, calitățile materialului (betonului din elementele de 
prefabricate) alese sunt prezentate în figura 7-15. 
 

 
Fig.7-15. Caracteristicile materialului din prefabricate –nodul 2 imbunatatit 

 
Pentru plăcuțele de metal (placa de consolidare exterioară de pe diafragma 

de perete, plăcuța de la bază papucului stâlpului metalic și rigidizarile de la baza 

stâlpului) caracteristicile materialului au fost mărite de la un oțel S235, cu sy= 

235Mpa, la un otel cu sy= 345Mpa. 

 

 
Fig.7-16. Caracteristicile materialului din placutele metalice si rigidizari –nodul 2 imbunatatit 
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Graficul curbelor F-D, pentru noile noduri realizate sunt date in figura 7-17, 
unde: 

 „Nod 2‖ –graficul specimenul încercat în testul de laborator 
 „N2_Tras_25‖ – este graficul modelului calibrat 
 „N2_Tras_37‖ – este graficul modelului îmbunătățit, modificarea calității 

materialului din prefabricatele de beton conform fig 7-15; 
 „N2_Tras_38‖ – este graficul modelului îmbunătățit, modificarea calității 

materialului din prefabricatele de beton conform fig 7-15; și al plăcuțelor 
metalice conform fig. 7-16, și și mărirea diametrului șuruburilor de ancorare 

a bazei stâlpului metalic de la Φ16 la Φ20. 
 

 
Fig.7-17. Graficul curbelor F-D pentru modele imbunatatite pentru nodul 2 

 
Din graficul rezultat pentru modele îmbunătățite, se poate observa o 

creștere substanțială a forței Fy, (48kN până la 78 kN), de aproape 60% față de 
modelul calibrat. 

Prin urmare, în cardul realizării practice a unui astfel de nod, este 
recomandată utilizarea unor materiale cu calități superioare pentru elementele 
metalice. 

Pentru nodul 3 calibrat s-au studiat variante de îmbunătățire, în care 
elementele care au cedat, s-au au fost mai slabe( au atins mai repede capacitatea) 
în cadrul experimentului de laborator și a calibrării, au fost înlocuite cu elemente 
care au proprietăți superioare. Elementele care au cedat la nodul 3 au fost 

șuruburile de ancorare care au prins plăcuța de bază a stâlpului de diafragma de 

beton-planseu. Cedarea acestora a accentuat fenomenul de fisurare a plăcii și au 
dus la o rupere bruscă a acestuia.  

Din acest punct de vedere în imbunatatirea nodului 3 s-a optat pentru 
mărirea diametrului șuruburilor de ancorare de la baza stâlpului de la Φ16, la 
Φ20(fig 7-18). 
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Ffig.7-18. Caracteristicile materialului din placuta metalica si marirea diametrului pentru 

suruburile de ancorare 

 
Din punct de vedere al analizei, noul nod, se comporta aproximativ similar 

din punct de vederea al fenomenelor, insa se poate observa o reducerea a deplasarii 

(ridicarii fig 7-19) placutei de baza fata de diafragma de beton. 
 

 
Fig.7-19. Ridicarea placutei de baza de pe diafragma de beton 

 

Valorile pentru care se obtin aceleasi deplasari sunt mai mari. Ele pot fi usor 
observate in graficul curbei F-D ( fig.7-20), unde: 
• „N3-03‖ – este graficul modelului calibrat 
• „N3-06‖ – este graficul modelului imbunatatit 
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Fig.7-20. Graficul curbelor F-D pentru modelul imbunatatit pentru nodul 3 

 
Din graficul rezultat pentru modelul îmbunătățit, se poate observa o creștere 

a forței Fy, (88kN până la 115 kN), cu aproape 30% față de modelul calibrat. Prin 
urmare, în cadrul realizării practice a unui astfel de nod, este recomandată utilizarea 

unor materiale cu calități superioare pentru elementele metalice.  
 
 
Pentru nodul 4 calibrat s-a studiat o variantă îmbunătățită. Elementele care 

au cedat, s-au care au fost mai „slabe‖ (au atins mai repede capacitatea maximă) în 

cadrul experimentului de laborator și a calibrării, li s-au modificat proprietățile. 
 

 
Fig.7-21. Caracteristicile materialului din placuta metalica si marirea diametrului pentru 

suruburile deprindere a acesteia 
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Elementele care au cedat la nodul 4 au fost șuruburile de ancorare a plăcuței 
din spatele diafragmei, care au prins plăcuța de stâlpul metalic și materialul din care 
este realizat plăcuța de consolidare  

Plăcuța din cadrul calibrării și a experimentului era realizată din oțel S235 cu 
ζy =235. Materialul utilizat in nodul imbunatatit are ζy =345 (fig.7-21). 

 

Valorile pentru care se obțin aceleași deplasări sunt mai mari. Ele pot fi ușor 
observate în graficul curbei F-D ( fig.7-22), unde: 
„Test nod 4‖ – este graficul specimenului incercat in laborator; 
„N4-10‖ – este graficul modelului calibrat; 
„n11‖ – este graficul modelului îmbunătățit în care s-au modificat proprietățile 
plăcuței metalice de consolidare; 

„n14‖ – este graficul îmbunătățit în care s-au -au modificat proprietățile plăcuței 

metalice de consolidare și s-a mărit diametrul șuruburilor de la Φ16 la Φ20; 
 

 
Fig.7-22. Graficul curbelor F-D pentru modele imbunatatite pentru nodul 2 

 
Din graficul rezultat pentru modelul îmbunătățit, se poate observă o creștere 

a forței Fy, (172kN până la 220 kN), cu aproape 25% față de modelul calibrat. Prin 
urmare, în cadrul realizării practice a unui astfel de nod, este recomandată utilizarea 
unor oțeluri cu calități superioare pentru elementele de plăcuță de consolidare. 

Deasemenea este important utilizarea șuruburilor de înaltă rezistentă pentru 
ancorarea stâlpului metalic, cu un diametru cât mai mare posibil.  

Pentru acest specimen și pentru calibrarea lui, s-au obținut forțe Fy 
(FC

y=172kN), de 3 ori mai mai mari decât pentru specimenul 1 (FC
y=58kN). 
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7.5. Concluzii 
 
Testele experimentale reprezinta un prim pas in validarea soluțiilor de 

analiză și modelare numerică realizate cu programul Atena.  
Calibrarea modelelor utilizând datele extrase în cadrul programului 

experimental, și a testelor pe materiale, au fost realizate, urmărindu-se cât mai fidel 

obținerea fenomenelor observate pe specimenele de laborator, în timpul încercărilor 
(lunecări, deformații, rotiri, cedări ale unor elemente, apariția și dezvoltarea 
fisurilor, ruperea suruburilor, etc).  

Toate aceste date au încercat a fi introduse în programul avansat de analiză, 
prin modificarea proprietăților și caracteristicilor unor materiale predefinite. Nu s-a 

încercat introducerea sau importarea unor materiale din alte baze de date, tocmai 
pentru a nu crea posibile erori în analiza de calcul a softului.  

Efectele de rotire și striviri, alungiri, îndoiri, fiind înregistrate de 
instrumentalul de monitorizare în cadrul experimentelor de laborator, au fost 
introduse în programul de analiză prin definirea unor lunecări, între suprafețe. 

Graficele curbelor F-D pentru modelele calibrate au fost comparate și 
corectate continuu până la obținerea unei calibrări cât mai apropiate de valorile 
înregistrate experimental. Aliura acestora nu este identică, deorece nu toate 

fenomenele au putut fi integrate parametric in modelare, specimenele de laborator 
au fost foarte complexe din punct de vedere al alcătuirii, au prezentat o serie de 
imperfecțiuni și au avut nevoie de ajustări la poziționarea în stând.  

Pentru calibrările realizate așa cum s-a putut observa și pe graficele F-D, 
momentele capabile și forțele Fy au valori foarte apropiate, cu momentele capabile 
și forțele Fy din cadrul încercărilor de laborator. 

Investigarea experimentala a cadrelor înlocuitoare metalice nou formate 

pentru consolidarea golurilor create în diafragmele de beton armat sau a unor 
panouri prefabricate poate fi realizată utilizând calibrările modelului numeric. 

Modul de prindere a stâlpului la bază, deasupra fiecărui planșeu, poate fi 
îmbunătățit substanțial. Capacitatea de îmbunătățire a prinderii acestor cadre 
metalice înlocuitoare în funcție de soluțiile tehnice adoptate a fost descrisă în 
capitolul precedent. Pentru nodurile îmbunătățite în funcție de caz forța Fy a 
prezentat creșteri cuprinse între 25%-60%. Aceste rezultate prezintă necesitatea 

studierii atente a acestui tip de prindere și realizarea, unor variante cât mai diverse 
pentru a putea eficientiza și tipiza acest mod de prindere . 

Totodată, pe baza acestor calibrări, și a verificării capacității de preluare a 
reacțiunilor de către structura nouă se pot realiza analize structurale globale care să 
integreze comportamentul real al elementelor de cadru, inclusiv a îmbinărilor de la 
baza elementelor verticale (capacitate de rezistenţă şi rigiditate).  

Aceste analize pot fi realizate cu acuratețe și pot oferi date esențiale, privind 
diferite soluții de consolidare folosind parametrii rezultați în urmă calibrării 
numerice, a modelelor pe bază încercărilor experimentale. 

Se pot realiza analize structurale complexe care să permită stabilirea 
restricţiilor pentru întreruperea continuităţii diafragmelor şi/sau planşeelor, în relaţie 
cu zonele seismice în care ar fi amplasate clădirile. 
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8. CONCLUZIILE STUDIULUI. CONTRIBUȚII. 
VALORIFICĂRI REZULTATE. PUBLICAȚII. 

 
 

8.1. Concluziile studiului 
 
Analiză efectuată asupra fondului construit, a reliefat că în România există 

un număr mare de clădiri de locuit realizate din panouri mari prefabricate din beton 

armat, realizate în etape diferite, după proiecte tip, care prezintă diferențe majore 

între ele din punct de vedere arhitectural (plastică, suprafețe, finisaje), structural, al 
consumului de energie, etc.  

Problemele majore ale acestor clădiri sunt:  
• probleme privind confortul termic, ventilarea, consumul de energie; 
• probleme generate de suprafața utilă redusă și compartimentările 
interioare rigide; 
• probleme privind spațiul public, accesibilitate, circulații (lifturi), 

parcări. 
Prin urmare rezultă că sunt necesare și urgente elaborarea unor studii 

complexe care săƒ  includă și săƒ  trateze procesul de reabilitare al cartierelor de 
locuit, pornind de la situația urbană a zonei, care să rezolve problemele: energetice, 
de configurare spațială rigidă, lipsa spațiului public amenajat, lipsa unor circulații pe 
verticală (lifturi), a zonelor de parcare și a plasticii fațadelor. 

Reabilitarea termoenergetică și realizarea auditului energetic pentru clădirile 
de locuit realizate din panouri mari prefabricate din beton armat este obligatorie prin 
lege și sunt cerute in proiect la orice modificare se aduce asupra acestor clădiri. 

Studiul prezintă variante cu grad diferit de reducere a consumului de energie, pe 
blocurile de locuințe tip reprezentative pentru Timișoara. Variantele studiate 
utilizează materiale cu proprietăți diferite de punere în operă a plastii imobilelor.  

Sinteza exemplelor prezentată în capitolul 4 a evidențiat preocuparea 

continuă din domeniu, legată de reabilitarea ansamblurilor de locuit realizate din 
panouri mari de prefabricate. Rezolvarea acestor probleme după cum s-a văzut și în 
exemplele prezentate implică un set de principii de reabilitare care includ și tipurile 
de reabilitare termică: 

 soluții de reabilitare termică pentru reducerea consumului de energie, 
utilizând soluții și materiale noi cu durată de viață ridicată, care să pună 
în valoare plastica fațadelor; 

 soluții structurale care să permită o recompartimentare interioară; 
 soluții structurale care să permită o extindere a suprafețelor existente, 

în/cu balcoane; 
 soluții structurale care să poată pune în valoare potențialul spațiilor de 

la parter de a-și modifica funcțiunea; 
 soluții structurale pentru extinderea cu un nivel superior; 

 realizarea de circulații pe verticală-lifturi; 
 realizarea la nivel urban a unor circulații noi, pentru a crea spații verzi 

amenajate, și zone de parcare. 
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Exemplele realizate și studiile prezentate în capitolul 4, sunt în majoritatea 
cazurilor soluții de tip unicat, cu rezolvări tehnice netipizate. Prin urmare, acest gen 

de intervenții este unul costisitor din punct de vedere financiar. 
Lucrarea de față are ca obiectiv principal propunerea, studierea și verificarea 

experimentală unor soluții structurale tipizabile, realizate la un cost acceptabil, care 
să permită: 

 reorganizarea interioară a spațiului apartamentelor existente; 
 creșterea suprafețelor prin extinderea în spațiul balcoanelor; 
 crearea unor noi tipuri de apartamente prin cuplarea și reorganizarea 

spațială interioară a celor existente; 
 refunctionalizarea spațiilor din parterul imobilelor, prin reorganizarea 

spațiului interior existent și perforarea panourilor de fațadă; 

 realizarea unor circulații verticale, prin perforarea panourilor de fațadă și 
atașarea de lifturi exterioare. 

În urma studiilor de reconfigurare spațială s-a propus practicarea unor goluri 
mari în panourile prefabricate și consolidarea acestora cu cadre metalice. Inserția 

cadrelor metalice înlocuitoare în structura existentă, o transformă din structură de 
tip fagure într-o structură de tip celular.  

Propunerile de recompartimentare studiate și limitele lor de aplicare s-a 
făcut în funcție de zonarea seismică conform normativului P100-1/2013. Analizele 
soluțiilor structurale au fost realizate pentru zonele cu ag≤0,20g. Soluțiile propuse 
pe nivele de intervenție în funcție limitările rezultate de zonificarea seismică sunt: 

1. cele mai ample reconfigurări constau în înlocuirea diafragmelor din axele 
C F, și 1, 2, 3 între B și C, respectiv F și G, care pot fi realizate pentru 
construcțiile amplasate în zone geografice cu ag ≤0,15g; 

2. reconfigurări prin înlocuirea diafragmelor din axele C F, și 1 și 3 între B 
și C, respectiv F și G, care pot fi realizate pentru construcțiile amplasate 
în zone geografice cu ag≤0,20g; 

S-au analizat și soluții de intervenție restrânse cum ar fi: 

3.  reconfigurare prin înlocuirea diafragmelor din axele C F, care pot fi 
realizate pentru construcțiile amplasate în zone geografice cu ag≤0,20g; 

Limitarea intervențiilor, pentru toate cazurile se datorează faptului că, în 
diafragmele existente rămase în structurile modificate, tensiunile cresc până la 
limita de rezistență, sau peste aceasta, în urma redistribuirii lor.  

Aportul cadrelor înlocuitoare, în limitele soluțiilor propuse în ansamblul 
structural, au o participare redusă la acțiunile orizontale dar o participare importantă 

la acțiunile gravitaționale și de păstrare a modului de rezemare a panourilor de 
planșeu. În urma rezultatelor bune obținute din simulările numerice s-au realizat un 
set de probe de laborator, pentru nodurile de prindere a cadrelor metalice de 
panourile prefabricate în vederea observării comportării acestora și verificarea 
capacității structurii în noile condiții aduse de cadrele metalice înlocuitoare. 

Din încercările de laborator rezultă că nodurile studiate au Mcap>Mef 

calculat cu M.E.F., în cadrul analizei numerice corespunzător combinației din seism. 
Momentele capabile ale modelului experimental sunt și ele mai mici decât 
momentele capabile reale ale structurii. Aceasta înseamnă că soluția de consolidare 
este viabilă. Interpretarea rezultatelor pune în evidența momentele capabile mult 

mai mari obținute în cadrul încercărilor față de momentele efective din analiza 
numerică realizată corespunzătoare combinației din seism.  

 Testele experimentale reprezintă un prim pas în validarea soluțiilor de 

analiză și modelare numerică realizate cu programul Atena. Calibrarea modelelor, 
utilizând datele extrase în cadrul programului experimental și a testelor pe 
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materiale, au fost realizate, urmărindu-se cât mai fidel obținerea fenomenelor 
observate pe specimenele de laborator, în timpul încercărilor (lunecări, deformații, 

rotiri, cedări ale unor elemente, apariția și dezvoltarea fisurilor, ruperea șuruburilor, 
etc). 

Totodată, pe baza acestor calibrări și a verificării capacității de preluare a 
reacțiunilor de către structura nouă, se pot realiza analize structurale globale care 
să integreze comportamentul real al elementelor de cadru, inclusiv a îmbinărilor de 
la baza elementelor verticale (capacitate de rezistenţă şi rigiditate). 

 

 

8.2. Contribuțiile autorului 
 

O enumerarea a contribuțiilor majore ale autorului este următoarea: 
 

1. O documentare laborioasă și o analiză asupra fondului construit, de locuințe 
colective realizate din panouri mari de prefabricate din beton armat, în 
Timișoara. Analiza sistematică a fondului construit cu evidențierea etapelor 
majore de construcție și proiectele tip utilizate cu precădere în aceste etape. 
Sintetizarea și catalogarea problemelor generale ale cartierelor de locuit, și ale 
imobilelor în cauză. 

2. Investigarea problemelor de confort termic și propunerea unui set de variante 
de reabilitare termică a blocurilor în cauză, cu grad diferit de reducere a 
consumului de energie. Realizarea auditului energetic pentru aceste variante 
propuse și compararea  rezultatelor. 

3. Realizarea unei sinteze documentare privind  soluțiile de reabilitare a clădirilor 
de locuit din panouri mari aplicate în țară și străinătate. 

4. Stabilirea unei direcții de cercetare și studiu privind elaborarea unor soluții 

tehnice tipizabile, care să pună în valoare un set de variante de reconfigurare 
spațială interioară a blocurilor existente.  

5. Analiza și verificarea viabilității acestor soluții din punct de vedere structural, 
teoretic (prin calcul cu metode elementului finit), cu programe specializate 
(SAP,ETABS). Verificarea rezultatelor și stabilirea amplorii de intervenție în 
funcție de limitările impuse de zonificarea seismică. 

6. Conceperea specimenelor experimentale și încercarea acestora. Realizarea 

încercărilor pe materiale și soluțiile de prindere în structura existentă, ale 
cadrelor metalice înlocuitoare. 

7. Modelarea numerică, simularea încercărilor experimentale efectuate și calibrarea 
modelelor utilizând datele extrase în cadrul programului experimental cu 
programul de analiză Atena 3D. Optimizarea soluțiilor de prindere și realizarea 
de noi modele virtuale pentru nodurile studiate. 

 
 

8.3. Valorificarea rezultatelor.Publicații. 
 

Valorificarea rezultatelor obținute și diseminarea acestora a fost în primul 

rând realizată prin participarea la program de cercetare InSPIRe – ―Strategii şi 

politici pentru reabilitarea structurală şi termică a clădirilor în vederea reducerii 
consumului primar de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră‖ – 
Finanțat de ERA-NET (EracoBuild)/UEFISCDI, în cadrul căruia autorul a fost implicat 
direct în elaborarea rapoartelor științifice de cercetare. Rapoartele științifice ale 
programului de cercetare InSPIRe sunt: 
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1. Raportare științifică, Etapa I: 
o Activitate I.1 Identificarea tipurilor de clădiri existente. Studiu 

asupra fondului construit existent - clădiri de locuit executate din 
panouri mari de prefabricate; 

o Activitate I.2 Proiectarea în România 
2. Raportare științifică, Etapa II: 

o Activitate II.1 Prezentarea tehnologiilor de reabilitare 
o Activitate II.2 Piaţa reabilitării din România 
o Activitatea II.3 Pregătirea programului experimental 

3. Raportare științifică, Etapa III:   
o Partea I Program experimental; 
o Partea II Analiza numerică detaliată; 

o Partea III Auditul energetic. 
4. Raportare științifică, Etapa IV: 

o Partea I Program experimental; 
o Partea II Optimizarea spaţiului construit. Analiza numerică 

detaliată; 
o Partea III – Variante de reabilitare termică şi audit energetic; 
o Partea IV – Modalităţi de reabilitare termică a blocurilor din 

panouri prefabricate; 
 
Diseminarea rezultatelor s-a făcut și la întâlnirile și discuțiile comune cu partenerii 

din programul de cercetare, membri ai instituțiilor:  
 -TEP Energy GmbH, Zurich, Switzerland  
 -Econcept AG, Zurich, Switzerland  
 -IIIEE, Lund University, Sweden  
 -Aalborg University, Denmark  
 -VTT Technical Research Centre, Finland,  
 -Politehnica University of Timișoara, Romania. 

 
Sinteze cu rezultatele cercetarii au fost prezentate în cadrul unor conferințe 

naționale și internaționale, și au fost publicate lucrări în revistele de specialitate: 
 

 1 Lucrare ştiinţifica publicate în revista in curs de indexare ISI: 
o Botici A.A., Ungureanu V., Ciutina A., Botici A., Dubina D., Nagy Z., 

Fülöp L., Fülöp L. A., Riihimäki J.M., Talja A., ,„Sustainability 

challenges of residential reinforced‖ Urbanism. Arhitectură. 
Construcţii • ISSN 2069-0509 (print) / 2069-6469 (on-line) Vol. 5 • 
Nr. 2 • 2014 pp. 83-98. ISI 

 1 Lucrare ştiinţifica publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice ISI  
o Botici, A; Let, T; Botici, A. A, ―Historical building consolidated in 

Oradea city‖, Steel - A New and Traditional Material for Building, 

TAYLOR & FRANCIS LTD, Poiana Brasov, ISBN 0-415-40817-2, 
―International Conference on Metal Structures, 2006‖ , 
WOS:000242749000070 

 2 Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice BDI 

o Botici A.A., Ungureanu V., Ciutina A., Botici A., Dubina D., 
―Sustainable retrofitting solutions for precast concrete residential 
buildings‖. Proceedings of the Third International Symposium on 

Life-cycle Civil Engineering: Life-Cycle and Sustainability of Civil 
Infrastructures, IALCCE 2012, Viena, Austria, 3-6.10.2012, CRC 
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Press, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0-415-62126-7, pp. 357 + 
CD (1722-1729), (SCOPUS).  

o Alexandru A. Botici, Viorel Ungureanu, Adrian Ciutina, Alexandru 
Botici, Dan Dubina , ―Steel Retrofitting Solutions for Collective 
Buildings by Interior Repartitioning‖, Springer Link, Miskolc, 
Hungary, ISBN 978-3-642-36690-1, 2013-04-24, pp.601-606, 
Design, Fabrication and Economy of Metal Structures, Design, 
Fabrication and Economy of Metal Structures 2013 (Springer) 

 4 Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale (Proceedings) din străinătate: 
o Botici A.A., Ungureanu V., Ciutina A., Botici A., Dubina D., 

―Architectural and structural retrofitting solutions for large precast 

concrete residential buildings.‖ Proceedings of iNDiS 2012 - 
Planning, Design, Construction and Renewal in The Civil Engineering. 
Novi Sad, Serbia 28-30 November 2012, ISBN 978-86-7892-453-8, 
pp. 530-539. 

o Botici A.A., Ungureanu V., Bollinger R., Fülöp L., Jakob M., Kiss B, 
Maneschi D., Mosgaard M., Remmen A., Chobanova H., Ott W., 
Integrated strategies and policy instruments for retrofitting buildings 
to reduce primary energy use, GHG emissions and costs, (2013) in: 
Hajek P., Tywoniak J., Lupisek A., Sojkova K., (Editors) CESB13 - 
Central Europe towards Sustainable Buildings, Sustainable Building 

and Refurbishment for Next Generations. Prague, ISBN 978-80-247-
5015-6, pp. 183-186. 

o Botici A.A., Ungureanu V., Ciutina A., Botici A., Dubina D., 
―Sustainable retrofitting of large panel prefabricated concrete 
residential buildings‖, , Praga, Czech Republic, ISBN 978-80-247-
5015-6, 2013-06-26, pp.39-42, Sustainable Building and 
Refurbisment for Next Generations , Central Europe Towards 

Sustainable Building 2013-Sustainable Building and Refurbisment for 
Next Generations 

 1 lucrare ştiinţifica publicate în revista de specialitate in Romania: 
o Botici A.A., Ungureanu V., Botici A., Dubina D., ―Interventii 

structurale pentru reabilitarea functionala a blocurilor de locuinte din 
panouri mari prefabricate.‖, Revista AICPS Review 3/2011 (ISSN: 
2067-4546, acreditata CNCSIS – cod 316), pp. 53-67. 

 2 Lucrări ştiinţifice acceptate spre publicare în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale din străinătate: 

o A. A. Botici, A. Dogariu, T. Let, A. Botici, D. Dubina, „Structural 
Consolidation Of Huniade Castle In Timisoara, Romania‖ 

o A. A. Botici, A. Dogariu, T. Let, A. Botici, D. Dubina, „Rehabilitation 
Solution Of Ground Soil And Foundations Of Huniade Castle From 

Timisoara‖ 
o Alexandru A. Botici, Viorel Ungureanu, Adrian Ciutina, Alexandru 

Botici, Dan Dubină (2013): Sustainable retrofitting solutions for 
precast concrete residential buildings. Architectural and structural 

aspects. In: Opportunities and challenges in sustainably retrofitting 
the large panel concrete building stock (Ungureanu V., Fülöp L., 
Editors),Editura ―OrizonturiUniversitare‖, Timisoara [in print]. 
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 1 lucrare ştiinţifica publicate în volum de specialitate in Romania: 
o Alexandru A. Botici, Viorel Ungureanu, Adrian Ciutina, Alexandru 

Botici, Dan Dubină (2013): Sustainable retrofitting solutions for 
precast concrete residential buildings. Architectural and structural 
aspects. In: Opportunities and challenges in sustainably retrofitting 
the large panel concrete building stock (Ungureanu V., Fülöp L., 
Editors),Editura ―OrizonturiUniversitare‖, Timisoara [in print]. 

 1 lucrare ştiinţifica publicate în cadrul conferintei COST in strainatate: 
o Botici, R. Zaharia, V. Ungureanu, A. Botici & D.Dubina "Sustainable 

retrofitting solutions for precast concrete residential buildings " 
COST Action TU0904 in domain Transport and Urban Development 
―Training School for Young Researchers ―Fire Engineering Research - 

Key Issues for the Future‖ Integrated Fire Engineering and Response 
2012 Malta (http://fire.fsv.cvut.cz/ifer/2012-
Training_school/Student -presentations/index.htm) 

 

 
 
 

8.4. Propuneri de continuare a cercetărilor. 
 

Consider că programul experimental ar fi necesar să fie continuat prin 
încercarea unor noduri în care să se studieze și să se verifice, rolul conectorilor în 
lungul elementelor structurale, stâlpi și mai cu seamă rigle, dintre elementele de 
beton armat și elementele metalice.  

În cadrul programului experimental inițial, ne-am propus realizarea unor 
încercări experimentale pe un panou I48-2 întreg, fixat de o bază de sprijin și în 

conlucrare cu panourile de planșeu și de pereți verticali aferenți, în vederea 
verificării lunecărilor în rosturile orizontale și verticale.  

Realizarea acestor încercări și continuarea acestor cercetări pot conduce la 
obținerea unor informații asupra comportării reale și a capacității panourilor întregi 
neconsolidate, în vederea extinderii folosirii soluțiilor de recompartimentare 
interioară pentru zonele geografice cu ag>0,20g. Încercări experimentale ar fi 
indicat să se realizeze și pe panourile longitudinale, și panourile de fațadă.  

  
 O altă direcție de urmat în viitor ar fi aceea de studiere a posibilității de 

realizare a cadrelor metalice înlocuitoare, prin scoaterea stâlpilor în exteriorul 
panoului de fațadă, și străpungerea acestora din urmă, cu riglele orizontale ale 
cadrelor. Acest mod de abordare presupune un studiu aprofundat privind o 
reabilitare integrată a clădirilor de locuit din panouri mari prefabricate și o corelare 

puternică între: 
 cecetarilor de arhitectura si rezistenta; 
 tipologiile si modul de reabilitare termica si plastica a fatelor ; 
 capacitatea de imbunatatire a solutiilor structurale. 

Studierea acestor solutii pentru extinderea structurii noi create in vederea 
realizarii unor nivele superioare (mansarda, penthouse, etaj) corelate cu palnurile 

zonale de urbanism. 
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ANEXE 
 

Anexa 5A1 Cazul A - Structura initiala inainte de interventie 

cu seism dupa P 100-1/2013 
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Anexa 5A2 Cazul B - Structura cu interventii in ax C si F(G) cu 

seism dupa P 100-1/2013 
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Cazul B1 Valorile eforturilor sectionale M N T 
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Anexa 5A3 Cazul C - Structura cu interventii in ax C F(G) axul 

1 si 3 intre B-C SI F-G cu seism dupa P 100-1/2013 
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Cazul C Valorile eforturilor sectionale M N T 
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Anexa 5A4 Cazul C - Structura cu interventii in ax C F(G) axul 

1 si 3 intre B-C SI F-G cu seism dupa P 100-1/2013 
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Cazul D Valorile eforturilor sectionale M N T 
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