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BUCURESTI –  
UN TESUT URBAN IN EVOLUTIE,  

DE LA VULNERABILITATE LA  REZILIENTA  



 
Bucuresti, cca 1935 ... Piata Bratianu 

la doi pasi de locul actualului INTERCONTINENTAL 
... cladirile cresc, de la Micul Paris spre urbanismul  

de tip Bauhaus si Le Corbusier 

 



Bucuresti, pre-1940 zona centrala dominata de 
urbanismul de tip Bauhaus si Le Corbusier 

In stanga – Blocul Carlton 

 



 
VULNERABILITATEA URBANA –  
INTRE ISTORIE SI MODERNITATE 

SURSA: Planul Director de Sistematizare al 
Municipiului Bucuresti, 1935 (Noiembrie 1934)  

 

  Autori: Arh. Duiliu Marcu, Arh. George Matei Cantacuzino, Arh. 
Roger Bolomey, Arh. Ion Davidescu, Ing. Teodor Rădulescu 

 Avantaje: 
– Un avans urbanistic in epoca, poate de doua decenii, fata de 

alte orase europene 
– Betonul armat – rezolvari noi de plan si volum  
 

 Dezavantaje: 
– Calcul la forte gravitationale  
– O relativa aliniere la principii arhitecturale comune, care a 

condus la o tipologie similara a blocurilor si vulnerabilitatii 
seismice, remarcata de abia dupa 1940 

CUTREMUR 10 noiembrie 1940 – PRABUSIRE BLOC CARLTON 
- MULTE AVARII NEGLIJATE LA STRUCTURI DE BETON ARMAT 
 Total 593 morti, 1,271 raniti 
 In Bucuresti 140 morti si 300 raniti – majoritatea la Carlton 

    



CUTREMUR 4 MARTIE 1977 

 MGR = 7,2  
 1578 morti, 11.321 raniti 
 pierderi - peste 2mld.$  = 5% PIB, peste 50% - la 

locuinte  
 Bucuresti –  

– 90% din victime 
– 70% din pierderi = 1,4 mld. US$  

 PRABUSIRI NUMEROASE DE CLADIRI PRE-1940 
 Reconstructia si invatamintele de dupa 1940 si-au facut 

efectul in primul rand in zona epicentrala in privinta 
cladirilor curente din zidarie: alcatuire, centuri, calcane 

 Reabilitarile ineficiente si-au manifestat impactul 
negativ 

 Solutiile constructive insuficient testate au cauzat 
grave avarii 
 

 



 
Dezastru 1977 vs. lipsa reabilitare 

post-seism in 1940.  
Invataminte din 1977, lectii pentru viitor 

 Prabusirile din 1977 au fost in mare masura cladiri 
la care se apreciase in 1940 ca avariile sunt usoare 
si reparabile 

 SURSELE VULNERABILITATII AC TUALE: LIPSA 
PROIECTARII SEISMICE PRE-1940 şi VIZIUNEA 
POLITICA INGUSTA - Ordinul IGSIC din 6 iulie 1977  

 Interzicea consolidarile de ansamblu si le inlocuia 
cu reparatii locale, totul sub control politic si sub 
amenintarea sanctiunilor penale 

 Cladirile se vor aduce la „starea dinainte de 
cutremur” ! …prin reparatii DOAR acolo unde s-a 
avariat ceva...Se interzic orice masuri suplimentare 
de asigurare antiseismica 

 



Bucuresti - expunerea la risc a populatiei 

 Cladirile din caramida si alte materiale, 
insumeaza cca 80-90 % din cladiri si sunt 
ocupate doar de cca. 30 % din populatia 
capitalei 

 In cladirile din beton armat, ce reprezinta 
cca 10-20 % din total, locuiesc cca 70 % 
dintre cetateni. 

 Cca 90% din cladiri au P… P+1 niveluri si 
sunt ocupate de cca 15-20% din populatie 

 Categoriile de cladiri cu inaltime medie si 
ridicata adapostesc cca. 80-85% din 
populatie 
 

 



Bucuresti - vulnerabilitate sau  rezilienta ? 

 Nu orice clădire construită înainte de 1940 sau 1978 
este  în pericol la un cutremur.  

 Este nevoie de verificări structurale de siguranță.  
 Tipul structural cel mai vulnerabil este cel al 

clădirilor din beton armat, zvelte si înalte, pre-1940.  
 Dar in perioada 1950-1963, proiectarea seismică a 

fost realizată folosind câteva coduri provizorii, în 
1963 a fost introdus primul cod obligatoriu, în timp 
ce în 1978 a fost facuta o îmbunătățire majora a 
codului seismic, secondat de codurile din 1992, 
2006 și 2013.  

 Ca urmare a acestei evolutii normale a codurilor, 
există unele tipuri structurale cu vulnerabilități 
seismice specifice, în special clădirile flexibile cu 
înălțime mare, dar numărul mare de clădiri 
tradiționale, cu înălțimi joase, poate fi considerat ca 
având o vulnerabilitate scăzută.  



Bucuresti 
Hazarduri urbane – pericole publice structurale 

 Structuri din materiale slabe  
 Structuri vechi din zidarie  
 Structuri din zidarie si beton armat pre- 1940 
 Structuri din beton armat – niveluri flexibile pre -1977 
 
Bucuresti - Hazarduri urbane – pericole publice nestructurale 
 
 Fatadele ca pericol public 
 Zidarie deteriorata, captuseli, calcane, timpane, atice, 

ornamente,  
 Console false, colonade, parapeti, balcoane, cosuri fum,  
 Cladiri cu: 

– fatade vulnerabile, vitraje, balcoane 
– pereti cortina 
– antene parabolice 
– panouri reclama 

 
 



CAZUL CLADIRILOR ACOPERITE DE 
ASIGURARI OBLIGATORII 

Evaluarea gradului de avariere dupa un 
eveniment distructiv  

Situatii specifice si intrebari 

 Scenarii posibile – numar de solicitari in caz de 
cutremur, de alunecari de teren sau de inundatii 

– Cazul caselor – numeroase dar mai usor de 
evaluat 

– Cazul blocurilor – mai putine dar cer expert 

 Cum sa avem evaluatori competenti 

 Ce pregatire ar trebui sa aiba 

 Cine ii instruieste din timp 

 Cat costa pregatirea lor 

 Cat costa plata lor pe teren 



 
Aplicarea Legii 260 

Aspecte care impun solutii metodologice, evaluari 
tehnice si o buna informare a populatiei 

 

 Starea initiala a cladirii: inspectia de risc 
 Evaluarea avariilor: prim risc, 72 ore ?, efecte directe-

indirecte  
 Competenta si capacitatea de a evalua tehnic si economic 

avariile: actiunea de evaluare a situatiei de dupa evenimentul 
cauza va cere multi specialisti cu baza atat de asigurari cat si 
inginereasca.  

 Modul de cheltuire a sumelor din despagubiri 
– ce reparatii si consolidari se fac 
– evidenta cladirilor avariate, indemnizate pentru pagube si 

inca nereparate sau neconsolidate   
– reparatiile superficiale si necontrolate, in loc de 

consolidari, ne pot duce la situatia de dupa cutremurul din 
1940 iar reparatiile avizate dar limitate ne pot conduce la 
situatia de dupa 1977  



Cerinte - evaluarea si consemnarea gradului 
de avariere dupa un eveniment distructiv 

 Este deosebit de importanta si are ca principala 
componenta INGINERIA DE STRUCTURI.  

 In functie de aceasta evaluare se vor da despagubirile 
dar mai ales se va stabili ce trebuie facut spre a se 
asigura un nivel acceptabil al SIGURANTEI LOCUIRII SI 
A VIETII cu acele sume, chiar daca sunt mici.  

 Aceasta decizie nu poate fi lasata la liberul arbitru al 
proprietarului. 

 Ar trebui platita asiguratilor numai contravaloarea 
costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la 
prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in 
limita sumei totale asigurate 

 Politici si masuri conexe: 
– consemnarea la Primarie si fisc a situatiei  de 

avariere a cladirii si comunicarea catre eventualul 
cumparator sau chirias a situatiei. 



 
CAZUL CLADIRILOR NEASIGURATE 

CU BULINA ROSIE  
din Bucuresti – zona centrala  

 Un program INTENS de consolidari ar trebui sa 
includa toate cladirile de locuit cu risc ridicat 

 Adica 348 R1 + 429 R2…R4+ 1577 U1…U3 + 145 = 2500 
– Clasa Risc 1 - 70…80 cladiri/an x 5 ani  
– Clasa Risc 2…4 -   85 cladiri/an x 5 ani  
– Categ U1…U3 -     90 cladiri/an x 20 ani  
– Neclasificate 145 …. 

 Lucru succesiv – 20…30 ani...paralel – 5…? 10…20 ani  
 In total, ar fi de lucru la Clasele de risc ridicat între 10 

şi 20 de ani.  
 Am putea deci reduce destul de mult riscul seismic în 

cazul clădirilor de locuit din Bucureşti într-o perioadă 
de 50…60 de ani de la ultimul mare seism din 1977... 
– Sa consolidam in 10 ani macar primele 1000 de 

cladiri cu risc ridicat 
 


