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Rezumatul tezei 

Teza cuprinde introducere, cinci capitole, concluzii şi propuneri, lista din 139 titluri bibliografice, 

fiind expusă pe 230 de pagini de text tipărit, conţinînd 81 de figuri, 9 tabele. Principalele rezultate ale 

cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în 25 de lucrări ştiinţifice şi într-o monografie.  

Scopul lucrării: Elaborarea unui model analitic de calcul al rezistenţei pereţilor structurali ai 

clădirilor de beton armat la ruperea în secţiunea înclinată în rezultatul acţiunii seismice.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost elaborată metoda analitică de calcul a pereţilor 

structurali ai clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate, care iau în considerare acţiunea 

concomitentă în secţiunea înclinată de calcul a momentelor de încovoiere, eforturilor transversale şi 

normale, precum şi a influenţei particularităţilor tehnologice de edificare a clădirilor din beton 

monolit, ca betonarea separată a pereţilor şi amenajarea rosturilor tehnologice.  

Importanţa teoretică: S-a demonstrat, că metoda elaborată de calcul a pereţilor structurali ai 

clădirilor de beton armat în secţiuni înclinate oferă rezultate mult mai autentice decît metodele 

existente. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Metoda elaborată s-a introdus sub formă de modificare în 

NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi 

beton precomprimat”, pct. 5.2.10 şi în РСН 13-87 «Строительство монолитных зданий в 

сейсмических районах Молдавской ССР», Республиканские строительные нормы (РСН 13-87, 

Часть-I), subpunctul 5.25.1. 


