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1. INTRODUCERE
1.1 Prezentul Act de examinare prealabilă a fost elaborat de grupul de lucru
constituit conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor al RM
nr. 133 din 14 noiembrie 2016 în componența:
Anatolie ZOLOTCOV, viceministru, MDRC
Alexei BOȘNEAGA, șef adjunct direcția generală arhitectură, construcții și
locuințe
Dumitru POPA, șef al ITC „Centru”, mun. Chișinău
Ion CURMEI, șef adjunct al ITC „Centru”, mun. Chișinău
Vitalie MUTAF, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, MAI
Pavel CAZACU, administrator, IM „CHIȘINĂUPROIECT”
Alexandr ENGALÎCEV, expert tehnic, Serviciul de Stat pentru Verificarea și
Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor
Alexandr CHIRPII, expert tehnic, Institutul de Cercetări Științifice în
Construcții „ÎNCERCOM”
Nicolae PRUTEANU, expert tehnic.
Prezentul Act de examinare prealabilă a fost elaborat în conformitate cu
Regulamentul privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 936 din 16 august 2006.
1.2 Examinarea urgentă vizuală a halei industriale cu cinci nivele și elaborarea
actului de examinare preliminară, a fost efectuată după incendiul ce a avut loc la data
de 11 noiembrie 2016, la etajul patru și cinci al clădirii din str. Uzinelor,9, mun.
Chișinău.
1.3 La elaborarea Actului respectiv au fost utilizate următoarele materiale şi
documente:
- harta zonării seismice a teritoriului Republicii Moldova;
- materiale OCT Chișinău;
- proiect tip seria ИИС 20 - 1;
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- extrasul din proiectul halei industriale;
- lucrările de examinare vizuală a elementelor de construcţie a clădirii, efectuate
de către grupul de lucru.
1.4 De asemenea la elaborarea prezentului Act de examinare preliminară
elaboratorii s-au călăuzit de următoarele documente legislative, tehnico-normative
şi metodologice ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul construcţiilor:
1.

Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii”.

2.

HG RM nr. 936 din 16.08.2006 „Pentru aprobarea regulamentului

privind expertiza tehnică în construcții”.
3.

NCM E.01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriilor de

importanță a construcțiilor”.
4.

NCM F.02.02-2006. Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de

construcţii din beton armat şi beton precomprimat.
5.

NCM C.04.03-2005 Învelitori. Norme de proiectare.

6.

NCM E.03.04-2004 „Determinarea categoriilor de pericol de explozie-

incendiu și de incendiu a încăperilor și clădirilor”.
7.

СНиП 1.01.07-87 „Инжинерные изыскания для строительства”.

8.

СНиП

2.01.07-85

„Нагрузки

и

воздействия.

Нормы

проектирования”.
9.

СHиП II-7-81 „Строительство а сейсмических районах. Нормы

проектирования”.
10.

СНиП 2.01.01-82 „Строительная климатография и геофизика”.

11.

СНиП 2.02.01-83 „Основания зданий и сооружений”.

12.

СНиП II-23-81 „Стальные конструкции”.

13.

СНиП

2.03.11-85

„Защита

строительных

конструкций

от

коррозии”.
14.

СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции”.

15.

СНиП

3.04.01-87

„Защита

сооружений от коррозии”.
4

строительных

конструкций

и

16.

МСП 20-01-2013 „Надежность строительных конструкций и

оснований”.
17.

ВСН 57-88 (Р) „Положение по техническому обследованию

зданий”.
18.

СНиП II-A.5-70 „Приложение 2”.

19.

Каталог

унифицированных

сборных

железобетонных

конструкций и изделий для применения в промышленном строительстве
Молдавской ССР. Госстрой МССР, 1970.

2. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL EXPERTIZEI TEHNICE
Întru realizarea scopului scontat au fost stabilite următoarele sarcini:
1. Examinarea vizuală a stării tehnice a construcţiilor portante ale imobilului în
care s-a produs incendiul și la care au avut acces membrii grupului de lucru.
2. Examinarea vizuală a elementelor constructive deteriorate.
3. Elaborarea prezentului act de examinare prealabilă.

În procesul examinării vizuale prealabile a elementelor
constructive care au fost în zona incendiului au fost examinate:
- construcțiile portante exterioare ale clădirii;
- starea tehnică a stîlpilor;
- starea tehnică a grinzilor;
- starea tehnică a planșeelor;
- starea tehnică a panourilor de închidere,
- starea tehnică a pereților despărțitori,
- s-au elaborat unele recomandări privind posibilitatea exploatării construcției de
mai departe.
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3. DATE GENERALE LA OBIECTUL EXAMINAT
ȘI STAREA TEHNICĂ A ELEMENTELOR
CONSTRUCTIVE
3.1 Conform proiectului hala industrială prezintă o construcție cu 5 nivele de
construită conform seriei ИИС 20-1 (pentru clădirile cu axele 6x6 m, înălțimea
etajelor de 6,0 m și seismicitatea 8 grade). Documentația de proiect a fost elaborată
de instituția de proiectare ”Центрсоюзпроект” filiala Chișinău în anul 1983.
Clădirea este executată din elemente prefabricate (stîlpi, grinzi, planșee și panouri
de închidere) în anii 1984. Fabricarea şi furnizarea prefabricatelor din beton armat
pentru construcţie a fost efectuată de uzina de articole din beton armat nr. 4 din
mun. Chișinău. Imobilul a fost dat în exploatare în anul 1984.
Schema constructivă a clădirii este de tip carcasă din elemente prefabricate
(stîlpi, panouri prefabricate de tip cheson și planșee dintre stîlpi), care formează o
structură spațială în interiorul clădirii. Panourile exterioare servesc ca pereți de
închidere.
3.2 La examinarea exterioară a clădirii s-au constatat deplasări pe verticală a
unor panouri de închidere de la nivelele 4 și 5, în zonele în care a avut loc incendiul
de maximă intensitate.
3.3 Stîlpii carcasei de la nivelul trei, nu au suportat careva modificări în urma
incendiului produs.
La mulți din stîlpii ai carcasei nivelului patru și cinci au fost depistate distrugeri
al stratului de beton de la suprafață. Practic la toți acești stîlpi stratul de acoperire
(protecție) din beton al armăturii a fost distrus și s-a măcinat în urma șocului termic.
O parte din armăturile dezgolite au încovoieri. La o parte din consolele de sprigin al
grinzilor au apărut fisuri pe toată secțiunea. Adîncimea afectării betonului din stîlpi
este diferită și este necesar de a o determina prin încercări de laborator la fiscare stîlp
în parte din zona incendiului.
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La cel puțin la patru din stîlpii carcasei betonul a degradat completamente și
stîlpii s-au rupt fiind dezgolite complet armătirule de lucru. La examinarea locului
rupturii s-a constatat că el s-a produs în locul îmbinării stîlpilor nivelului trei și patru.
În locul stîlpilor degradați este necesar de a se executa, în mod de urgență, o
consolidare provizorie.
3.4 Grinzile carcasei din zona incendiului au multiple distrugeri, fisurări și
degradări. Practic la toate aceste grinzi este distrus stratul de acoperire a betonului.
Armăturile dezgolite au avut șoc termic cu pierderea parțială a capacității portante.
În unele grinzi au apărut fisuri oblice. Adîncimea afectării betonului din grinzi și
afectarea armăturilor este diferită și este necesar de a o determina prin încercări de
laborator a capacității portante a fiecărei grinzi în parte.
3.5 Planșeele carcasei din zona incendiului mai cu seamă cele de asupra
nivelului patru au multiple distrugeri, fisurări și degradări. Practic la toate aceste
planșee este distrus stratul de acoperire a betonului. Armăturile dezgolite au avut șoc
termic cu pierderea parțială a capacității portante unele din ele avănd săgeata de
peste 100 mm de la partea de jos a nervurilor. Încovoierea armăturilor și al planșeelor
afectate este neuniformă și a depins de intensitatea incendiului (temperaturii
emanate și durata ei). În unele planșee au apărut fisuri oblice și transversale pe toată
secțiunea. Adîncimea afectării betonului din planșee și afectarea armăturilor este
diferită. La planșeele la care vizibil nu au fost depistate deteriorări evidente pe
capacitatea portantă a lor, poate fi verificată prin încercări de laborator la fiecare
planșeu în parte.
3.6 Panourile de închidere le nivelul patru și parțial la nivelul cinci au fost
afectate în urma incendiului. A fost ars stratul hidrofug la cordonul din cauciuc dintre
panouri. Unele din panouri în urma deformării elementelor metalice de susținere de
stîlpi au deplasări de la verticală. Aceste panouri necesită urgent de a fi demontate
pentru a evita riscul de prăbușire a lor.
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3.7 Conform hărţii de zonare seismică a teritoriului Republicii Moldova
seismicitatea terenului se apreciază cu 8 grade pe scara MSC. Procese şi fenomene
fizico-geologice nefavorabile (tasări, alunecări etc.), în regiunea construcţiei şi în
apropierea ei nu s-au depistat.
3.8 Conform СНиП 2.01.02-84 „Противопожарные нормы” clădirea este
atribuită la clasa a II de rezistenţă la foc.
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участки

в Подмосковье

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere generală din str. Uzinelor

Vedere generală din curte

1

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et. 4 și 5

2

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et.4

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et.4

3

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et.4

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et.4

4

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor afectate de incendiu, et.4

5

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a etajului afectate de incendiu, et.4

Vedere din zona afectată de incendiu, et.5

6

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor afectate, et.5

7

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere din zona afectată de incendiu, et.5

Vedere a planșeului fisurat din zona afectată de incendiu, et.5
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Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor din zona afectată de incendiu

Vedere din zona afectată de incendiu, et. 4

9

Fotofixare – hala industrială din str.Uzinelor 9 - 15.11.2016

Vedere a construcțiilor din et. 3 al clădirii.
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