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Activitatea V.3
Identi� carea unor posibile avarii în cadrul 
unităţii de învăţământ în care ne a� ăm

 ► Introducere:

Cutremurele de pământ produc efecte asupra clădirilor. De cele mai multe ori, apar avarii 
ale elementelor nestructurale, spre exemplu, pereţi de compartimentare, dar în cazul unor 
cutremure puternice (tip Vrancea, 1977), avariile sunt prezente şi la componentele struc-
turale (planşee, grinzi, stâlpi). Este foarte important ca după producerea unui eveniment 
seismic să identi� căm aceste avarii şi să le raportăm administratorului clădirii respective. În 
activitatea de identi� care a unor posibile avarii, un prim pas este să recunoaştem categoria 
structurală din care face parte clădirea la care facem referire.

 ► Materiale necesare:

– Un plan al clădirii se găseşte în cartea tehnică a clădirii, la administratorul şcolii.
– Un formular pentru completarea următoarelor date: 1) identi� carea clădirii, 2) geometria 

şi funcţionalitatea clădirii; 3) categoria clădirii şi 4) avarii produse.

 ► Procedură:

1. Se vor înmâna elevilor � şele de evaluare a posibilelor avarii produse la clădirea liceului. 

2. Se vor prezenta noţiunile fundamentale ale construcţiilor: clădire, structură, elemente 
structurale şi nestructurale, mod de comportare al clădirilor, tipuri de avarii la cutremure 
precedente.

3. Se va identi� ca tipul structural al clădirii, în concordanţă cu noţiunile prezentate în 
acest capitol (spre exemplu, dacă se observă un stâlp sau o grindă, clădirea poate avea 
o structură cu schelet din beton armat sau de tip mixt; dacă pereţii exteriori sunt groşi 
de cca 37,50-50,00 cm, clădirea are o structură cu pereţi structurali din zidărie etc.) 

4. În cazul în care nu va �  posibil acest lucru, elevii vor �  întrebaţi dacă au în familie un 
inginer structurist care îi poate ajuta să identi� ce structura clădirii.

5. Se analizează componentele structurale şi se va completa un formular care cuprinde 
toate detaliile vizuale cu privire la structură, mod de comportare la cutremure precedente 
şi avarii suferite.
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Clădirile sunt construcţii capabile să preia şi să transmită eforturi. Elementele de 
construcţii care formează partea structurală sunt bara, placa şi masivul. Prin combinarea 
acestor elemente structurale, iau naştere clădirile. 

Din punctul de vedere al structurii, se disting următoarele tipuri de clădiri: clădiri cu 
schelet din beton armat; clădiri cu pereţi structurali (din beton armat sau din zidărie de 
cărămidă); clădiri cu structură mixtă: cu schelet şi pereţi structurali; clădiri cu structuri din 
panouri mari prefabricate.

Alte elemente structurale: planşee, scări, acoperişuri (şarpante).
Elemente nestructurale ale clădirii: atice, cornişe, tencuieli, placaje, calcane.




