SECŢIA CONSTRUCŢII, GEODEZIE ŞI CADASTRU
Nr.

Autorul, denumirea lucrării

Pagina

1

Galaju Mihaela
Analiza deformabilității structurilor de rezistență.
Țíbichi Eduard
Durabilitatea construcțiilor și protecția mediului, sistem informațional de modelare.
Țíbichi Eduard
Comercializarea online a materialelor de construcție, planificare și control prin tehnologii WEB.
Racu Ion
Metode de consolidare a structurilor din beton armat actuale în Republicii Moldova
Guţu Olga
Unele aplicaţii ale produselor vectorilor.
Porumbescu Diana
Deformaţiile betonului produse de acţiunea încărcărilor
Chirău Marina
Rolul componentelor şi influenţa lor asupra proprietăţilor betonului
Erica Secrieru
Influenţa configuraţiei asupra rezistenţei seismice a unei clădiri
Cebotari Ștefan
Cofraje din polisteren Styro Stone
Țurcanu Ludmila
Sisteme de comunicare şi alarmare despre incendiu: constatări şi perspective de dezvoltare
Mihălache Ana
Riscul inundaţiilor în Republica Moldova începând cu anul 1969 până în prezent
Pușcașu Andreea
Rolul instruirii în domeniul securităţii activităţii vitale în formarea viitorului inginer
Fiodorova Irina
Particularities in applying the sales comparison approach: case study
Secureanu Antonina
Dreptul de Proprietate Intelectuală.
Volosatîi Carolina
Problemele evaluării bunurilor imobile în scop de garantare a împrumuturilor
Cucu Jana, Bulat Irina
Analiza şi compararea proiectului Prima Casă cu alte oferte de creditare ipotecară
Graur Nica
Dreptul statului asupra succesiunii vacante.
Stamati Mihaela
Aspecte generale privind nedemnitatea succesorală
Garpati Doina
Particularitățile evaluării terenului agricol cu plantație de măr prin metoda comparației
vânzărilor.
Pînzaru Victor
Analiza documentelor normative ce reglementează durata de viață a construcțiilor.
Rusu Andrei
Piaţa imobiliară din Republica Moldova. Trecut, prezent şi viitor
Leșan Anna
Experiența internațională în domeniul exproprierii terenurilor

110

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

109

114
118
122
126
130
134
138
142
146
148
153
157
161
165
169
173
177
181

187
191
194

ANALIZA DEFORMABILITĂȚII STRUCTURILOR DE REZISTENȚĂ

Mihaela GALAJU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: La aprecierea comportării clădirilor, de regulă, se evidențiază starea de tensiune, iar stării de
deformație i se atribuie un rol de verificare. Se menționează că în zonele afectate de seisme deformabilitatea necontrolată
a structurii de rezistență poate conduce la consecințe grave. Pentru astfel de clădiri, se consideră mai importante
caracteristicele răspunsului dinamic. La evaluarea preliminară a deformabilitățiii tradițional se aplică modelul plan,
cunoscându-se că eforturile rezultate depășesc cu 30-40% cele rezultate din calculul spațial. Problema se complică în
cazul structurilor neregulate. În lucrare se prezintă o analiză calitativă a deformabilității unei structuri pe baza modelului
spațial și plan. Evaluarea a fost realizată prin metoda elementelor finite utilizând pachetul de programe aplicative
StructureCAD.
Cuvinte- cheie: metoda elementelor finite, deplasări laterale, schemă de calcul, mase gravitaționale.

Introducere
La momentul actual există studii practice care confirmă oportunitatea utilizării modelelor plane la
evaluarea preliminară a structuilor de rezistență [1, 2]. Enunțul dat este valabil în cazul structurilor regulate în
plan și în elevație. Însă pentru structuri neregulate nu se recomandă folosirea acestei concepții, principalul
impediment fiind apariția efectului de torsiune, situația dată evidenţiindu-se mai ales în cazul clădirilor
amplasate în zone seismice, unde replica seismică generează forțe laterale însemnate, iar centrul de rigiditate
a clădirii nu coincide cu centrul de greutate [3].
Practica de proiectare demonstrează că valorile eforturilor şi deplasărilor se majorează cu 30-40% pentru
calculul plan comparativ cu cel spațial (în cazul structurilor regulate). De regulă această diferență constituie o
asigurare suplimentară a proiectanților. În cazul structurilor neregulate se presupune că diferența va fi mult
mai mare. În continuare se propune analiza variației deformabilității unei structuri de rezistență ale unui obiect
real realizată pe trei sheme de calcul.
1. Studiu de caz
Studiul de caz reprezintă o clădire cu regim în elevaţie 2S+P+11E, de forma unui poligon neregulat în
plan cu structura de rezistență realizată din beton armat monolit. Structura de rezistență un schelet, alcătuit din
stâlpi, rigle și diafragme de rigidizare. Studiul constă în analiza prin metoda elementelor finite a modelului
spațial și a unui cadru plan caracteristic (marginal, având orientare arbitrară în planul XOY). Având în vedere
că deformabilitatea laterală este condiționată de prezența forțelor seismice, structura plană s-a studiat pe două
faze: în primul caz distribuția maselor gravitaționale a fost realizată de pachetul de programe SCAD prin
transformarea încărcărilor statice și al doilea – distribuție controlată, efectuată conform modelului consolei
verticale. Încărcările sunt reale, calculate în conformitate cu normele în vigoare, aplicarea lor s-a realizat
ținându-se seama de configurația geometrică. Schemele de calcul sunt prezentate în fig. 1.

Figura 1. Scheme de calcul
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În rezultatul calculului static au fost obţinute deplasările nodurilor caracteristice pentru toate trei
scheme, valorile cărora sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Valorile deplasărilor liniare ale nodurilor caracteristice.
Deplasări orizontale pe direcţia axei X, mm
Cota nodului
u1
u2
u3
–6,60
5,48
0,03
0,04
–3,00
3,03
0,10
0,13
±0,00
1,51
1,57
2,01
+3,00
7,85
3,79
4,85
+6,00
10,21
6,13
7,84
+9,00
12,98
9,10
11,69
+12,00
15,75
11,88
15,33
+15,00
18,53
14,42
18,70
+18,00
21,27
16,71
21,76
+21,00
23,93
18,73
24,48
+24,00
26,46
20,47
26,84
+27,00
28,86
21,87
28,78
+30,00
31,13
22,88
30,24
+33,00
33,11
23,48
31,19
Analizând valorile din Tabelul 1 se poate observa că deplasările nodurilor mai jos de cota ±0,00 pentru
schemele plane sunt mult mai mici în comparaţie cu modelul spaţial, efect datorat tipurilor de elemente finite
utilizate (plane şi spaţiale). Totodată, valorile deplasarilor schemei spațiale și schemei plane cu distribuția
maselor gravitaționale efectuată conform modelului consolei verticale sunt destul apropiate.
În scopul interpretării rezultatelor obţinute s-a realizat transformarea deplasărilor absolute în relative,
iar elemente de referinţă au fost alese deplasările nodurilor caracteristice ale modelului spaţial. Valorile
deplasărilor relative sunt prezentate în Tabelul 2, unde Δ1 = [(𝑢1 − 𝑢2 )⁄𝑢1 ] ∙ 100% şi Δ2 = [(𝑢1 − 𝑢3 )⁄𝑢1 ] ∙
100%. Pentru o mai bună percepere, valorile Δ1 și Δ2 au fost reprezentate grafic în figura 2.
Tabelul 2
Cota
nodului
–6,60
–3,00
±0,00
+3,00
+6,00
+9,00
+12,00
+15,00
+18,00
+21,00
+24,00
+27,00
+30,00
+33,00

Δ1, %

Δ2, %

99,51
96,63
3,99
51,74
39,99
29,84
24,58
22,22
21,47
21,71
22,65
24,23
26,50
29,08

99,36
95,61
33,04
38,29
23,19
9,89
2,65
0,88
2,28
2,34
1,44
0,30
2,86
5,79
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Figura 2
Schemele plane cu distribuția maselor gravitaționale realizată de pachetul de programe SCAD și cu
distribuția controlată a maselor gravitaționale au fost analizate mai profund, luându-se ca elemente de referinţă
schema 2, i-au fost comparate valorile deplasarilor cu schema 3. Rezultatul obținut a fost reprezentat în tabelul
3 prin Δ3. Grafic aceste valori au fost date în figura 3.
Tabelul 3

Cota
nodului

Δ3, %

–6,60
–3,00
±0,00
+3,00
+6,00
+9,00
+12,00
+15,00
+18,00
+21,00
+24,00
+27,00
+30,00
+33,00

29,63
30,39
27,93
27,86
28,01
28,44
29,07
29,70
30,24
30,71
31,14
31,59
32,17
32,84
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34

33

32,84
32,17

32
31,59
31,14

31
30,71
30,39

30,24

30
29,70

29,63
29,07

29
28,44
28

27
-6,60

27,93

-1,60

27,86

3,40

28,01

8,40

13,40

18,40

23,40

28,40

Δ3, %

Figura 3
Concluzii
1. În rezultatul studiului s-a observat că valorile deplasărilor orizontale în cazul folosirii schemei plane
depășesc cu până la 100% valorile deplasărilor după schema spațială pentru structurile neregulate în
plan.
2. Compararea modelului plan în două situații – distribuția maselor automată și distribuția controlată
arată o diferență de până la 35%.
3. Se evidețiază zone cu caracter contradictoriu de comportare, concentrate la trecerea dintr-un sistem
rigid într-un sistem flexibil.
4. Din punct de vedere al asigurării unei rigidități sporite, calculul plan este mult mai acoperitor în
comparație cu calculul spațial.
5. Distribuţia controlată a maselor gravitaţionale confirmă ipotezele mecanicii structurilor privind
calculul dinamic al construcţiilor. Reprezintă un interes aparte aplicarea modelului dat în cazul
calculului spaţial.
Bibliografie
1. Rasčëtnye modeli sooruženij i vozmožnost’ ih analiza – A.V.Perel’muter, V.I. Slivker. Izdatel’stvo
ASV (DMK Press) – Moskva 2011.
2. Rasčët i proektirovanie konstrukcij vysotnyh zdanij iz monolitnogo železobetona: problemy, opyt,
vozmožnye rešeniâ i rekomendacii, komp’ûternye modeli, informacionnue tehnologii –
A.S.Gorodeckij, L.G.Batrak et al. Izdatel’stvo Fakt – Kiev 2004.
3. Komp’ûternye modeli konstrukcij – A.S.Gorodeckij, I.D.Evzerov. Izdatel’stvo Fakt – Kiev 2005.
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DURABILITATATEA CONSTRUCTIILOR ȘI PROTECTIA MEDIULUI,
SISTEM INFORMATIONAL DE MODELARE
Eduard ŢIBICHI
Universitatea Ulster din Londra, Marea Britanie
Universitatea Tehnica a Moldovei
Rezumat: Prezentul articol, scoate in evidenta importanta protecției mediului in industria de construcții
industriale și inginerești prin utilizarea metodelor complexe de modelare informațională și utilizarea tehnicii de calcul.
Un renumit arhitect al renașterii Leon Battista Alberti, încă in 1452, in lucrarea „De re aedificatoria” a făcut distincție
intre proiectare și construire, diferențiind procesul de gândire, tradus prin reprezentările liniilor pe hârtie și activitatea
de construcție propriu zisa. In prezent, Modelarea Informațională a Construcțiilor este un sistem revoluționar care
îmbina reprezentarea arhitecturala i realizarea construcțiilor într-un sistem complex de date disponibile pentru toți
utilizatorii implicați in proiectarea, realizarea și protecția construcțiilor inginerești.
Cuvinte cheie: Managementul proiectelor, Modelarea Informațională a Construcțiilor, construcții durabile,
ecologia construcțiilor.

Unul din domeniile care continuă să se dezvolte și prezintă o creștere în ultimul deceniu este Industria
Construcției. Pe măsură ce construcțiile inginerești cu diferit caracter și utilitate, continuă să se dezvolte,
antreprenorii din domeniu cat și alți participanți implicați in activitatea de construcție, inclusiv producerea de
material de construcție, simt tot mai mult presiunea din parte instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale,
de a găsi modalități de a reduce impactul negativ asupra mediului, ca rezultat al activităților de construcție [1].
Potrivit unui studiu realizat de Global Construction Perspectives și Oxford Economics, industria
mondială de construcții va înregistra o creștere de 85% până în 2030. Extinderea pe scară largă a industriei
construcțiilor este benefica din punct de vedere financiar și social – îmbunătățind in mod considerabil
infrastructura locativa a oricărei tari, însă, acest fapt ar putea avea consecințe negative și chiar devastatoare
asupra mediului. Studiile științifice indică faptul că industria construcțiilor in special, este la acest moment
responsabilă de poluarea a peste 23% a mediului atmosferic a SUA, 40% a apei și reprezintă 50% din deșeuri.
Cu siguranța aceste, cifre necesita o analiza substanțiala, in contextul unei tari care este mai mica decât SUA
și totuși întâmpina aceleași riscuri de poluare a mediului [9].
Având în vedere impactul asupra mediului înconjurător al industriei construcțiilor, experții și
profesioniștii trebuie să lucreze in comun la dezvoltarea și implementarea practicilor durabile utilizate in
industria construcțiilor care este in extindere pentru prevenirea deteriorării mediului ambiant.
Tot mai populara este soluția oferita de producătorii de sisteme integrate de proiectare și modelare
spațiala a construcțiilor inginerești, in vederea optimizării atât a timpului de proiectare și analiza, cat și
impactul asupra mediului, oferind astfel o eficiență de nivel superior. Sistemul este cunoscut ca Building
Information Modelling sau BIM prescurtat, in traducere - Modelul Informațional al Clădirii sau Construcției.
Una din beneficiile de utilizare a acestui sistem este reducerea amprentei de mediu a fiecărui proiect de
construcție. Posibilitatea integrării datelor precise de programare în fișiere 3D, permițând realizarea planurilor
complexe de dezvoltare a proiectelor pas-cu-pas.
Orice element al proiectului poate fi îmbogățit cu detalii privind perioada de execuție, perioada de
construcție și instalare, date privind starea mediului și schimbările de rigoare (defrișare, evacuare și epurare a
apelor subterane sau de suprafața, etc), inter conectivitatea cu alte domenii. O astfel de abordare a procesului
de proiectare și modelare, permite crearea unei baze de date centralizate, accesibila proiectanților și
contractorilor, poate avantaja executorii prin eliminarea pașilor necesari coordonărilor de proiectare și
recondiționarea materialelor, reducând in același timp, cantitatea de deșeuri și micșorarea termenelor de
proiect. Integrarea datelor despre echipamentul necesar și etapele de utilizare a acestora vor asigura folosirea
lor mai eficienta și reducerea timpului aflării pe șantier, (impactul mașinilor și utilajului greu asupra tasării
solului și reducerea emisiilor nocive, managementul consumului de energie, etc) oferind un grad avansat de
durabilitate și calitate a proiectului [8].
Utilizarea sistemelor de modelare informațională a construcțiilor mai are încă un avantaj important in
managementul proiectelor și anume, posibilitatea de vizualizare a elementelor constructive sau a întregului
complex de construcții. In cazul necesitații de aplicare a modificărilor sau corectărilor de rigoare care pot
apărea pe parcursul derulării proiectului, acestea se pot introduce in timp real, oferind actualizarea imediata a
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informației și evitarea remodelărilor costisitoare aplicate după finisarea construcției, dat fiind faptul ca
componenta financiara de asemenea beneficiază de sistemele integrate de modelare.
În fiecare an, industria construcțiilor occidentala, trimite milioane de tone de deșeuri neindustriale către
depozitele de deșeuri, dintre care multe provin de fapt din demolarea efectuată înainte de a începe construcția
nouă. Recuperarea și reciclarea unor posibile materiale prime nu numai că reduc costurile - materialele
reciclate sunt adesea mai puțin costisitoare decât materialele fabricate noi – și de asemenea reduc emisiile de
gaze cu efect de seră create atunci când se fabrică materiale precum oțelul de construcții. In tarile Comunității
Europene in special, antreprenorii și subantreprenorii dar și proprietarii tratează fondul de clădiri ca "stocuri
de materiale", un depozit de materiale temporare pentru posibila lor utilizare în numeroase proiecte viitoare.
Cu ajutorul Modelarii Informaționale a Construcțiilor (MIC), proiectarea imobilului poate reprezenta nu numai
un plan de construcție - utilizarea sa tradițională - ci și ca un "element de material" sau un plan de dezmembrare
a construcției in locul demolării. Astfel dar demolatorul poate utiliza modele MIC pentru a obține o perspectivă
atât asupra elementelor unei structuri care pot fi salvate, cât și etapele care vor servi la dezmembrarea obiectelor
inginerești [4].
Actualitatea preocupărilor globale legate de mediu, a designului durabil, a devenit un obiectiv principal
în domeniul construcțiilor în ultimii ani ai comunității internaționale. Dezvoltarea unor tehnologii și metode
de construire durabilă este și mai importanta în contextul schimbărilor climatice globale.
Aplicarea noilor tehnologii și importanta protecției mediului înconjurător, devin astfel o parte de nelipsit
in programele de pregătire a specialiștilor in domeniul construcțiilor, folosind diverse metodologii de cercetare:
analizarea literaturii de domeniu, studiu al instrumentului de proiectare, studii de caz și vizite planificate la
fata locului la diferite etape a realizării construcțiilor inginerești [5].
Sistemul MIC deja este ideal pentru furnizarea informațiilor necesare pentru îmbunătățirea designului
și a performanțelor clădirii. Implementarea cu succes a sistemului MIC va elimina costul suplimentar al
modificărilor de proiectare în fazele ulterioare ale procesului de construcție. Prin urmare, BIM este, de
asemenea, capabil să îmbunătățească în viitor cultura de livrare a proiectului final. De asemenea, soluțiile
utilizate de sistemul MIC pot contribui la alegerea celor mai bune opțiuni pentru reducerea consumului de
energie și resurse. De fapt, digitalizarea infrastructurii habitatului uman și integrarea datelor in tehnologii cloud
computing schimba modul în care infrastructura este planificată, proiectată, construită și gestionată.
Tehnologia va conecta mai bine oamenii, procesele și ideile pentru a crea o infrastructură mai rezistentă și mai
durabilă, in același timp având un impact negativ minimal asupra mediului [3].
Tendința utilizării sistemelor de modelare complexe in domeniul construcțiilor este rezultatul dezvoltării
tehnologiilor computaționale moderne. In prezent puterea de calcul și capacitățile de proiectare, vizualizare și
simulare a unui computer personal sunt foarte impresionante. Astfel sunt accesibile noi abordări in proiectarea
și realizarea construcțiilor inginerești cat și supravegherea acestora pe parcursul exploatării lor, oferind un grad
sporit de siguranța și calitate. Comunicarea de asemenea a atins o dezvoltare fără precedent, când datele pot
circula in fracțiuni de timp, fiind ușor accesate și disponibile pentru utilizatori din diverse domenii fără a fi
afectate de bariere geografice. Anume schimbul rapid de informație oferă o eficienta net superioara pentru
realizarea managementului de proiect, integrând toate departamentele implicate in realizarea acestuia fără
întârzieri și cu elemente de colaborare in timp real.
În sistemul existent, cel clasic, datele de cele mai multe ori sunt disponibile doar in centre specializate
de proiectare, separate, fără posibilitatea de a fi accesate într-un timp eficient și ori de cate ori este nevoie la
realizarea proiectelor. Astfel, exista o baza de date cu informații geotehnice specifice, o alta baza de date cu
informații despre structura comunicațiilor subterane, structura drumurilor și podurilor, comunicațiilor terestre,
topografia terenurilor, geo-zonele după gradul de afectare de procese geologice nefavorabile pentru construcții.
Eliminarea impedimentelor pentru specialiștii din domeniu prin crearea unei baze de date accesibile la orice
nivel de elaborare a proiectelor favorizează de asemenea colaborarea interdepartamentala in vederea realizării
și protecției construcțiilor inginerești cu elemente de protecție a mediului înconjurător și reducerea deșeurilor
de construcții.
Un alt aspect al originalității sistemului de modelare informațională a construcțiilor îl reprezintă și
posibilitatea de interconexiune cu sistemul de producere a materialelor de construcție cat și livrarea acestora,
oferind date precise cu privire la cantitatea necesara și timpul specific când materialele sunt așteptate pe șantier.
Managementul materialelor de construcție, înseamnă și managementul personalului implicat in proces.
Necesarul forței de munca, resurselor materiale, etc.
La momentul de fata mai mulți producători de software specializat au început promovarea sistemelor de
modelare a informației, precum Autodesk BIM 360, disponibile pentru arhitecți, ingineri constructori, ingineri
structuriști, etc; Revit de Autodesk; ArhiCAD; Tekla, etc. Software-ul de modelare a informațiilor despre
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clădiri (BIM) este utilizat pe scară largă de către multe întreprinderi de construcții - mari și mici - în special în
sectorul AEC (arhitectură, inginerie, construcții) preponderent in tarile dezvoltate. Cu o mulțime de soluții
software BIM disponibile astăzi, provocarea este reprezentata prin identificarea produselor potrivite pentru
genul de activitate dat.
Deși conceptul de "modelare" a fost menționat pentru prima data în anii '70, termenul "building
informational modelling" și acronimul BIM au căpătat sens și utilizare larga, doar în 2002, ajutat de
standardizarea designului de către organizațiile din industrie din întreaga lume, precum și de dezvoltarea unor
instrumente de proiectare mai avansate. Tehnologia a transformat industria construcțiilor, eliminând limitarea
acesteia doar la reprezentările grafice ale caracteristicilor funcționale și fizice ale clădirilor, tranzacționând la
o noua etapa de utilizare a datelor și managementului proiectelor de construcții [6].
În prezent, in țările dezvoltate, în mod activ este promovata tehnologia "Clădirea intelectuală" sau
"Clădirea inteligentă". Conceptul de "clădire inteligentă" sau "Smart Home". Sistemul este capabil sa
recunoască situațiile specifice care au loc în imobil și să răspundă în consecință. Pentru asigurarea controlului
și managementului automatizat, precum și obținerea interacțiunii dintre sistemele individuale de echipamente
inginerești, este organizat un sistem automatizat de administrare a clădirii, care, include subsisteme separate
de automatizare ale unui set de echipament tehnic. Particularitatea acestor sisteme este utilizarea algoritmilor
de control și management specializat care permit interacțiunea coordonată între subsisteme și optimizarea
consumului de energie, deșeurilor, oferind elemente de analiza și prognozare pentru o perioada de timp data.
Informația reprezentând o componentă cheie a sistemului de modelare, și deci calitatea și veridicitatea acesteia
este extrem de importanta [2].

Concluzii
Avantajele unor sisteme similare încă nu sunt pe deplin utilizate, deoarece procesul de realizare și
aplicare a Modelarii Informaționale a Construcțiilor, este un proces anevoios, extrem de complex, care necesita
un număr mare de procesare a datelor, sistematizarea acestora, integrarea într-un sistem unic, accesibil atât
proiectanților cat și executorilor de proiect, dar și departamentelor financiare: control, audit sau a instituțiilor
de stat cu statut de supraveghere. Stabilirea drepturilor de acces și protecția datelor de asemenea este un
element, care trebuie vizat la realizarea unor astfel de sisteme de baze de date.
Sectorul construcțiilor este in continua modernizare, oferind produse noi, tehnologii mai eficiente și
soluții inovatoare, menite să îmbunătățească calitatea vieții și o distribuție mai largă și popularizata a
tehnologiilor. Tehnologiile eficiente, in prezent, câștigă tot mai mult teren, anume când necesită mai puțin timp
și au costuri reduse de producție, instalare și utilizare. Printre acestea se găsesc și materialele sau tehnologiile
de construcție cu caracteristici durabile, avansate, ecologice. Având în vedere prezentul articol, este evidenta
necesitatea elaborării unui algoritm complex de evaluare a potențialului de implementare și distribuție a unor
noi tehnologii sau produse. În acest scop, un model etapizat, alternativ modelelor clasice de evaluare, se
recomanda de a fi conceput, echipat cu elemente analitice de evaluare, pentru a cuprinde un set de date cat mai
mare pentru a oferi modelarii informația necesara de procesare. Metoda analitica permite efectuarea unei
analize a unui eveniment sau a unei situații, in cazul nostru de fapt modelarea unei situații. Aceasta analiza
este pe scara larga folosită in finanțe și investiții, când un investitor evaluează situația financiara a unei
companii, revizuind datele financiare anterioare pe parcursul mai multor ani precedenți pentru a decide în
privința investițiilor sale. La fel, se poate proceda și cu datele existente in domeniul construcțiilor, prin
realizarea unui sistem informativ, care permite evaluarea clădirilor deja construite, cat și facilitează realizarea
unui raport pentru o construcții care este in procesul proiectării, construcții de viitor [7].
Performanța construcțiilor durabile este indispensabilă pentru o dezvoltare durabilă a industriei de
construcții. Deși, diverse tehnici și practici de management au fost dezvoltate anterior, contribuind la
îmbunătățirea performanțelor durabile, aplicate proiectelor de construcție, însă, se simte o carenta in aplicarea
lor eficienta, din cauza fragmentării și slabei coordonări între diverși participanți la procesul de construcții.
Încă mai există lipsa de consecvență și de metode holistice pentru a ajuta implementarea practicilor de
construcții durabile la diferite etape ale realizării proiectului. Dezvoltarea unui cadru de evaluare a
performanței durabilității va ajuta la înțelegerea factorilor majori care afectează performanța durabilă a
proiectului pe tot parcursul ciclului său de viață, promovând astfel necesitatea realizării proiectelor cu un grad
avansat de sustenabilitate [9].
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Rezumat: De multe ori, managementul defectuos al materialelor de construcție afectează negativ industria
construcțiilor conducând in consecință la depășirea costurilor, întârzieri, niveluri ridicate a deșeurilor de construcție,
chiar și abandonarea proiectelor, schimbări climatice etc. Intenția acestui articol este de a scoate in evidenta eficacitatea
unui management informațional, bazat pe ofertele online a materialelor de construcții, și utilitatea proceselor de
planificare și control folosind tehnologii web. Studiile realizate in acest domeniu, regăsite in literatura academica de
specialitate, indica avantajele unor astfel de sisteme online, și importanta integrării sistemelor informatice in industria
construcțiilor. Cheia unei implementări de succes a tehnologiilor web in domeniul planificării și controlului materialelor
de construcții, este analiza avantajelor, tendințelor curente din domeniu cat și posibilele dificultăți la adoptarea unui
concept online in managementul șantierelor moderne de construcții. De menționat este și faptul ca sistemul bazat pe
tehnologii web poate oferi instrumente de planificare și control a livrării proiectelor de construcție, asigurând un grad
sporit de accesibilitate in timp real, transparență și responsabilitate în gestionarea materialelor de construcție pe șantier.
Cuvinte cheie: Materiale construcție, comerț online, planificare și control in construcții, tehnologii IT in
Construcții

Un fenomen, care cu toata certitudinea se poate caracteriza ca unul global, îl reprezintă competitivitatea
și avantajele strategice, necesare unei companii pentru a păstra poziția de lider in competiția cu alte companii.
Firmele de construcție nu sunt ocolite de acest fenomen, competiția în domeniul construcțiilor a fost prezenta
tot timpul, iar acum cu apariția aspectelor legate de protecția mediului și a modului de conservare a resurselor
naturale, competitivitatea acestora poate fi asigurata prin adoptarea unor metode noi de conducere a afacerilor
și tehnologii de management bazate pe internet, aplicate nu doar in oficiile de proiectare ci și pe șantierele de
construcție. Componenta financiara necesita un control riguros continuu, iar firmele de construcție nu reușesc
tot timpul sa evite costurile adiționale, sau depășirea bugetului planificat. Studiile in acest domeniu indica ca
companiile de construcție din occident înregistrează pierderi considerabile in materiale de construcție care
depășesc cu 30% cantitățile din devizul inițial, și până la 40% din companii depășesc data planificata de
finalizare a obiectivului. Pentru diminuarea riscului de incidente de acest fel, firmele de construcție au nevoie
de un sistem informațional bazat pe web care le va permite maximizarea potențialului întreprinderii prin
îmbinarea a doua entități critice; materiale de construcție și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) [1].
Materialele sau materia prima, reprezintă componente vitale în activitățile oricărei industrii, din moment
ce indisponibilitatea materialelor poate împiedica producția. Important de remarcat este faptul că insuficienta
materialelor nu reprezintă singurul motiv care poate provoca probleme. Supraîncărcarea, ca de exemplu,
excesiva de materiale ar putea, de asemenea, provoca probleme serioase managerilor. În acest fel, depozitarea
materialelor poate crește costurile de producție și costul total al oricărui proiect, provocând un dezechilibru in
disponibilitatea resurselor financiare și umane, necesitând spații extinse de depozitare și personal pentru
manipularea acestora. Prin urmare, firmele de construcții își vor concentra eforturile legate de managementul
materialelor de construcție, prin diminuarea costurilor totale, eficientizarea lanțului de aprovizionare,
micșorarea timpului de transport, reducerea stocurilor neutilizabile, abordarea unor termini de livrare mai
fiabili, flexibili, îmbunătățind calitatea și coordonarea eficienta a cererii și ofertei [1].
Potrivit lui Nweke și colegilor lui, instrumentele regăsite in tehnologia informației și comunicațiilor
(TIC) sunt primordiale în creșterea producției și sistemului organizațional. Introducerea acestor tehnologii în
industria construcțiilor, începută cu 40 de ani în urmă, a transformat drastic anturajul tradițional al industriei
în unul cu o viteză de procesare superior mai rapida și mai sofisticata [12]. Raționalul in spatele utilizării TIC
în industria construcțiilor poate fi explicat prin natura unică a industriei. Domeniul construcțiilor este
considerat ca fiind unul dintre cei mai mari angajatori ai forței de muncă, contribuind ca urmare la o intensivă
și complexa procesare a informațiilor în termeni de hârtie, și comunicare [8].
Acestea necesită o coordonare strânsă pe care le oferă tehnologiile informaționale. Dat fiind faptul ca
internetul reprezintă un factor major de creștere a numărului de persoane implicate, TIC datorită capacității
sale de a interconecta colaboratorii proiectelor amplasate in diverse locații geografice, pentru a face schimb de
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informații practic instantaneu. Cantitatea de date, in astfel de proiecte poate fi extrem de mare, și o coordonare
meticuloasa cu accent pe detalii, este necesară pentru a asigura corectitudinea și utilitatea implementării lor,
in special, când intervin schimbări in proiect sau executare. Necitând la acestea, adoptarea TIC de către firmele
de construcții au fost foarte lente, cu excepții in tarile occidentale. Totuși, majoritatea informațiilor privind
procesul de construcție sunt încă în continuare bazate în mare măsură pe mijloacele tradiționale de comunicare,
cum ar fi volumul mare de materiale imprimate pe suport hârtie și întâlniri față în față, costisitoare de altfel
[3].
Cu siguranță Internetul a revoluționat modul în care informațiile sunt stocate, transmise și vizualizate,
deschizând noi căi pentru întreprinderi, care au fost numai un deceniu în urmă aproape de neconceput.
Întreprinderile au recunoscut posibilitățile unei astfel de revoluții și au pornit astfel într-o cursa globală de
fructificare a oportunităților oferite de Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) [4].
Comerțul electronic poate fi definit ca tranzacții efectuate prin mijloace electronice, de obicei bazate pe
tehnologii oferite de internet. Definiția comerțului electronic însă depinde de perspectiva adoptată, făcând
astfel definiția acestuia mai flexibila [5]. Din perspectiva comunicării, comerțul electronic poate fi descris ca
livrarea electronică a serviciilor, iar din perspectiva procesului de afaceri, comerțul electronic poate fi de
asemenea și automatizarea afacerilor, tranzacțiilor și a fluxului de lucru. Fiind un sistem flexibil, comerțul
electronic este o metodologie modernă de derulare a afacerilor abordata in conformitate cu nevoile
organizațiilor, comercianților și consumatorilor, cu scopul reducerii costurilor cu îmbunătățirea calității
serviciilor oferite și diminuarea timpului necesar de livrare a serviciului sau produsului. Organizația pentru
Cooperarea și dezvoltarea economică (OCDE) definește comerțul electronic drept "electronic" schimbul de
informații care suporta și administrează activități comerciale, inclusiv managementul organizațional,
management comercial, negocieri și contracte, cadre juridice și de reglementare, aranjamente financiare și
impozitare ".
Comerțul electronic a existat de ceva timp, însă într-o forma mai puțin asemănătoare cu cea moderna.
Electronic Data Interchange (EDI), prezenta un schimb de informații și documente între calculatoare de afaceri
în format standard, comunicând între companii. Schimbul de documente electronice a deschis noi căi pentru
companii in domeniul comunicării și acces la documente, prezentând avantaje precum scăderea fluxului de
documente pe hârtie, comunicare mai rapidă și costuri reduse în comparație cu cele tradiționale. În ciuda
avantajelor EDI, au existat și factorii care au împiedicat utilizarea mai largă a sistemului, precum faptul că
acest sistem era dificil de încorporat în rețelele existente ale companiilor, lipsa unui standard al informației,
formatul de comunicare, compatibilitate intre standardele de documente a companiilor. Complexitatea
implementării acestor sisteme a crescut exponențial odată cu creșterea numărului de companii participante și
in consecință a crescut costurile de realizare a formatelor standardizate, din cauza ca pentru fiecare partener
comercial trebuia sa se realizeze un nou program de traducere, conversie a datelor, menținând compatibilitatea
cu informația deja existenta in EDI. Acesta a făcut procesul original foarte rigid și costisitor [4].
Asimilarea comerțului electronic, în contextul industriei construcțiilor, a fost relativ limitată și
ineficientă daca e sa o comparam cu alte sectoare de inginerie, cele mai notabile sunt industria auto și industria
aerospațială. Unul din motivele integrării lente in industrie ar putea fi natura fragmentată a industriei
construcțiilor și caracterul unic al sectorului de produs. Elaborarea unui proiect de construcții este o activitate
complexă, și implică colaboratori din diferite domenii, cum ar fi: clientul sau reprezentantul acestuia,
arhitectul, inginerul constructor, fabricantul de materiale de construcție și antreprenorul. Implementarea
sistemului electronic de comerț bazat pe tehnologie web, ar însemnă un efort de echipă, implicând mai multe,
activități inter-organizaționale și dialog. Studiul in domeniu indica ca în prezent, fluxul informațional în
industria construcțiilor este în mare parte realizat in metoda clasica, manual și lent [10]. Mijloacele tradiționale
de comunicare presupune producerea și reproducerea a numeroase copii pe suport de hârtie, documente și
desene. Gestionarea acestor documentele, și in cazul proiectelor complexe, a unor volume destul de
impunătoare de documente, sunt adesea foarte consumatoare de timp și ne-eficiente. Întreținerea și
managementul librăriilor de documente trebuie să fie la zi, să permită accesarea în mod eficient datele atunci
când este nevoie. Realizarea unui audit cauzează întârzieri în comunicarea cu ceilalți membri ai echipei de
proiect, iar livrarea informației la terți colaboratori, poate provoca uneori la întârzieri in curierat. Cheltuielile
de comunicare cresc considerabil la livrarea documentelor de proiect membrilor proiectului care sunt situați
geografic divers. Astfel, multe companii specializate oferă servicii și soluții de comerț electronic, încercând să
profite de aceasta situație, oferind pe piața de specialitate metode actuale in vederea comunicării și schimbului
de date în cadrul industriei de construcții. Dezvoltarea acestor oferte este posibila prin intermediul utilizării
soluțiilor bazate pe Web, pentru colaborare și management de proiect. Utilizarea serviciilor de Internet poate
conduce la economii considerabile în ceea ce privește timpul și resursele financiare alocate proiectelor [11].
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Încă in 2010 Bankvall și colegii săi, susținea ca implementarea sistemelor de comerț electronic in
construcții este mai anevoios decât in alte domenii, pentru ca construcția este o industrie mai complexă, datorită
interdependențelor puternice dintre sarcini, părți și firme. In alte surse academice se precizează că practica
sistemului de aprovizionare este problematică in construcție deoarece proiectele și tehnologiile de construcție
au devenit mai complexe din punct de vedere tehnic, implicând apariția mai multor probleme dificile de
inginerie și management pe șantier [2]. În plus, structura fragmentată a industria face coordonarea o sarcină
dificilă [5]. Ironic însă, tocmai complexitatea și numărul mare de aspecte implicate in proiectele moderne de
construcție, ar putea fi soluționate prin sistemele de informatizare a industriei construcțiilor, oferind puterea și
accesibilitatea computaționala la nivelul dezvoltat in prezent.
Analizând forțele care modelează viitorul și in același timp, progresul tehnologic, putem susține ca
acestea cu siguranță vor provoca evoluții rapide și uneori surprinzătoare, în mediul de afaceri existent. De
exemplu, mașinile electrice, acoperișurile și pereții finisați cu panouri solare pot perturba potențial modelele
de afaceri pentru mai multe industrii, similare unei reacții in lanț. In lumina evenimentelor care au loc pe plan
mondial, precum și globalizarea industriilor, internaționalizarea rapida a afacerilor, este evidenta importanta
de a lua in considerare includerea cunoștințelor de specialitate din alte domenii, cum ar fi ce al sănătății și
siguranței, social-cultural, energetic și al transportului, în procesul de elaborare a proiectelor complexe de
construcție. Această abordare ar spori experiența privind schimbările semnificative din mediul de afaceri și va
ajuta factorii decizionali să se orienteze spre modele durabile pentru modelarea sau interpretarea viitorului
digitalizării în industria construcțiilor și managementului proiectelor [3].
Materialele sau elementele de construcție, constituie o mare parte din costul obiectului. Acestea sunt
planificate săptămâni sau chiar luni înainte de fi necesare pe șantier, conducând uneori la un inventar
neeconomic pe șantierele de construcții sau în depozite. Inventarul de materiale de construcții reprezintă costul
de achiziționare, costul de depozitare și de asigurare, costurile de protecție împotriva furtului și costurile
suportate atunci când inventarul devine inactiv sau rebut. Așadar, o imagine de ansamblu asupra sistemului de
producție și implementarea ofertelor promovate prin internet, sau sisteme specializate bazate pe tehnologii
web, oferă controlul eficient al inventarului de materiale în construcția de clădiri și asigura livrarea materialelor
necesare direct la șantier pentru reducerea sau eliminarea stocurilor inutile. Implementarea managementului
de materiale de construcții, integrat in sistemul electronic al proiectului, are potențialul de a realiza imobilul
mai rapid, mai calitativ, cu o transparentă decizionala sporita, cu implicații pozitive pentru producția și
cantitățile de construcție, planificarea producției, planificarea proiectării, contractantul în construcții și relațiile
cu furnizorii, aprovizionarea cu materiale – logistică, și bineînțeles educația și formarea inginerilor capabili de
a beneficia de tehnologiile moderne in activitatea lor profesionala, promovând și încurajând proiecte inovative
pentru viitor [6].
Concluzii:
Tehnologiile și instrumentele digitale avansate au schimbat afacerile tradiționale și au deschis căi noi
pentru agenții economici din alte industrii pentru integrarea acestora in industria construcțiilor. Regretabil este
faptul ca factorii decizionali și managementul superior, de cele mai multe ori, nu poseda cunoștințe suficiente
despre beneficiile implementării tehnologiilor de comerț electronic și digitalizare pentru a crea valoare și
calitate pentru clienți și pentru a-si menține locul in afaceri pentru viitorul care se schimba așa de rapid. În
plus, implementarea și aplicarea noilor instrumente digitale pentru îmbunătățirea procesului de colectare a
datelor și a transparenței acestora, precum și digitalizarea, necesită o reorganizare a ecosistemului de afaceri
tradițional [7]. Pentru a schimba însă, ecosistemul industriei de construcții, trebuie studiat sistemul sociotehnic, care include posibile bariere instituționale [11]. Deoarece modele tradiționale au avut succes, generând
creșterea profitabilității companiilor, actualii jucători din industria construcțiilor și a celorlalte industrii care
operează in domeniul de construcții, urmăresc să-și păstreze modul de afaceri [9]. Acest comportament
protecționist, din păcate, împiedica inovația și îngreuiază dezvoltarea inter-organizațională de colaborare. Este
important rolul Instituțiilor Superioare de învățământ in domeniul Arhitecturii și Construcțiilor in cultivarea și
promovarea unui sentiment profesional actualizat printre tinerii specialiști, care vor juca un rol decisiv în
sprijinirea factorilor decizionali în domeniul construcțiilor, înțelegând schimbările necesare pentru optimizarea
mediului organizatoric de afaceri și actualizarea beneficiilor digitalizării tot mai complexe a industriei.
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METODE DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT
ACTUALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ion RACU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În contextul prezentului proces de aprobare a noilor standarde de construcție în Republica Moldova,
cât și amplasarea geografică într-o zonă seismică, va face inevitabilă necesitatea de a consolida unele sau altele structuri
din beton armat. Mai mult ca atât, comportamentul seismic al clădirilor e afectat de deficiențele de proiectare, de
execuție, încărcări adiționale, cerințe suplimentare, etc. Urmărind practica mondială a regiunilor cu situație
asemănătoare R.M. urmărim o necesitate de a îmbunătăți și întări deficiențele seismice a structurilor din beton armat.
Consolidarea rămâne a fi una din cele mai bune opțiuni pentru a rezolva problemele date. Diferite cercetări importante
s-au făcut în ultimii ani pentru a dezvolta variate metode de întăriri și tehnici de reprofilări pentru a îmbunătăți
performanța seismică a structurilor. Acest articol tinde să prezinte diferite metode inovative și economic eficiente de
consolidare, care sunt cele mai potrivite pentru Republica Moldova.
Cuvinte cheie: Consolidare, schemă constructivă, consolidarea elementelor schemei, cămășuire.

Introducere
Cutremure de diferită magnitudine s-au produs în ultimii ani în diferite colțuri ale lumii, cauzând cât
pagube materiale, atât și pierderi umane. Comportamentul seismic al clădirilor existente este afectat atât de
greșelile produse în timpul execuției, cât și de degradarea materialelor din cauza învechirii și deteriorării din
cauza utilizării excesive a clădirii pe timpul exploatării. O cantitate extrem de mare de energie degajată în
timpul cutremurului traversează spațiul sub forma de unde – Primare, Secundare, de suprafață, etc. Cele mai
periculoase sunt undele secundare din cauza că ele oscilează în direcție orizontală și verticală.
Inginerii mereu trebuie să analizeze cele mai rele situații, să ne imaginăm că mâine se va declanșa un
cutremur asemănător celui din 1977 cu magnitudinea de 7.4 grade pe scara Richter. În așa caz, chiar și dacă
clădirile sunt proiectate la seism și sunt întreprinse diferite măsuri de securitate, dar din cauza diferitor defecte,
greșeli de proiectare, de execuție, inevitabil vor apărea elemente sau structuri care vor fi deteriorate in urma
cutremurului. Pentru a soluționa problema dată avem două tipuri de măsuri care le putem întreprinde, una este
de a consolida structura pentru a preveni astfel de probleme, iar alta este de a o consolida, ea deja fiind
deteriorată. Prima măsură este mai mult preconizată pentru edificiile de o importanță istorică, națională, sau
economică, iar consolidarea structurilor deteriorate v-a fi inevitabilă și trebuie să cunoaștem metodele și
eficiența consolidărilor, pentru a fi pregătiți.
1. Măsurile de prevenire
Cea mai eficientă metodă de consolidare pentru a preveni posibilele deteriorări este consolidarea însuși
a schemei constructive. Aceasta presupune întărirea nu doar a elementelor structurii de rezistență în parte, dar
întreprinderea unor măsuri de consolidare ce modifica însuși sistemul constructiv. Cea mai reușită configurație
este Adăugarea Diafragmelor. Multe cercetări au fost efectuate referitoare la metoda dată, și s-a ajuns la
concluzia că diafragmele pot să mărească semnificativ capacitatea la încărcări laterale și rigiditatea structurii
per total.
În articolul [1] a fost analizat cazul când de la sistemul constructiv existent pereții desparțitori se
demolează și se construiesc diafragme in loc. În acest caz, diafragmele preiau majoritatea încărcărilor laterale
și reduc deformațiile construcției, iar cadrul din beton armat preia o cantitate redusa de încărcări laterale
datorită interacțiunii diafragmelor. Mai mult ca atât, când întărim întreg sistemul constructiv și nu doar fiecare
element individual, avem o majorare în rigiditate a întregului sistem. Acest tip de consolidare, împreună cu
mărirea rigidității, scade și perioada de oscilație a clădirii (Fig. 1). Aceasta, la rândul său, va rezulta în
descreșterea deplasărilor pe orizontală care nu trebuie să depășească nivelul maxim admisibil. În Fig. 1 putem
urmări diferența în comportarea structurilor consolidate, și putem observa evident cu cît mai eficient este
utilizarea metodei de consolidare a schemei constructive, față de consolidarea doar aparte a elementelor
schemei.
Consolidarea schemei constructive nu doar mărește capacitatea clădirii la încărcări orizontale, dar și
previne colapsul clădiri. Cu alte cuvinte, nivelul de deteriorare al unei clădiri deficiente poate fi redus la minim
atunci când ea este întărită cu metodele de consolidare a schemei constructive.
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Fig.1. Modificarea capacității portante și a deplasărilor maxime după consolidarea sistemului
constructiv (sus) si după consolidarea elementelor schemei (jos)
Diafragmele pot fi construite și în partea exterioară a clădirii (Fațada) astfel evitând demolarea pereților
despărțitori. În aceste cazuri diafragmele sunt plasate paralel sau perpendicular cu sistemele de cadre existente.
Diafragmele pot fi executate din beton armat, oțel sau chiar lemn.
2. Consolidarea elementelor schemei
Metode de consolidare sunt foarte multe, atât și domeniul de aplicare a lor. Cămășuirea este una din
principalele tehnici de consolidare, și pentru cămășuire pot fi utilizate materiale cum ar fi: beton armat, oțel
(plăci, corniere), iar cele mai inovative materiale sunt Polimerii Armati cu Fibre (fibre din sticlă, din carbon,
etc.). Domeniul de aplicare a cămășuirii este la fel vast, de la nodul elementar grindă – stâlp, până la grinzile
podurilor pentru drumuri, sau chiar pilaștrii de la poduri, sau coloane goale in interior. Configurația acestor
doua aspecte poate fi extrem de vastă, deci totul este limitat doar de conditiile materiale, necesitatea, si de
imaginatia si cunostintele inginerului proiectant. Însă după o analiză minuțioasă a diferitor cercetări efectuate
în domeniul dat, am selectat cele mai eficiente metode de cămășuire care sunt și relativ ieftine și ușoare in
execuție. Acestea sunt cămășuirea cu beton armat, sau cu oțel. Cămășuirea cu Polimeri Armați cu Fibre, contrar
eficienței și gabariturilor mici, are câteva semne de întrebare foarte mari, cum ar fi rezistența la foc,
desprinderea fîșiilor de beton, degradarea în timp a epoxidului de alipire, etc., ceea ce în contrast cu prețul
ridicat, este un risc care în situația economică a R.M. nu merită să fie luat. Mai mult ca atât, calculul cămășuirii
cu Polimeri Armați cu fibre este complicată și necesită cercetări costisitoare pentru a calibra coeficienții de
aderență și alți parametri foarte importanți.
2.1. Cămășuire cu beton armat
Conform [2], obiectivul principal al cămășuirii este de a mări capacitatea portantă a elementelor
structurale, în special împotriva încărcărilor laterale. O creștere considerabilă în ductilitate și rigiditate a
secțiunii poate fi obținută in dependență de tipul de cămășuire. Cea mai des utilizată metodă de cămășuire este
cămășuirea cu beton armat. În acest proces, secțiunea existentă este învelită cu beton armat, cu armatură
longitudinală si etrieri. Sunt trei tipuri de elemente care pot fi cămășuite cu beton armat, și anume: grinda,
coloana, nodul grinda – coloana. Dezavantajele acestei metode sunt mărirea secțiunii elementelor, adăugarea
unei cantități mari de masă proprie, încărcare permanentă, și necesitatea unui timp îndelungat pentru întărirea
betonului. Iar principalele avantaje a acestei metode sunt: mărirea capacității portante la forța tăietoare, sunt
relativ ușor realizabile din punct de vedere tehnologic. Din aceste considerente această metodă este utilizată in
toată lumea și au fost efectuate multe cercetari referitor la eficacitatea acestei metode.
În una din cercetări [3] a fost investigat experimental și a fost testată o nouă metodă de cămășuire a
nodului extern grinda – coloana, deteriorat de încărcări seismice, și determinarea capacității portante după
repararea nodului prin cămășuire cu beton armat. Testarea a fost făcută pe 10 epruvete, încărcate ciclic si
măsurinduse constant forța, încărcarea a avut loc pâna la deteriorarea epruvetelor, iar apoi au fost consolidate
folosind tehnica de cămășuire cu beton armat si retestate ulterior la aceleasi tipuri de incărcări. S-au utilizat
două tipuri de armare a cămășuirii, diferența constă în adăugarea barelor pe diagonala nodului, ceea ce nu s-a
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utilizat in primul caz (Fig.2), iar câteva epruvete au fost lăsate pentru verificare si comparare. Grosimea
cămășuirii este de 20 mm, iar ca armaturi au fost utilizate sîrme de diametru mic.

Fig.2 Modul de armare a primului tip de cămășuire cercetată (stânga) si al doilea tip (dreapta)
Compararea dintre performanțele seismice dintre epruvetele înainte și după consolidare (Fig.3) au
indicat că rezistența elementelor s-a modificat semnificativ atât și modul de comportare a lor, mărindui
capacitatea portantă, si reparând toate defectele apărute în timpul încărcărilor inițiale.

Fig.3. Diagrama incărcare – deplasare (CS – grinda de control; R1, R2 – grinzile cămășuite cu prima
metodă; R3, R4 – grinzile cămășuite cu a doua metodă)
Concluzia în acest caz este, că după deteriorarea nodului grinda – stâlp în timpul unui seism, ea poate fi
consolidată cu această metodă, utilizând minimum de beton si armatură, și capacitatea sa portantă va crește
chiar și în comparație cu nodul inițial, astfel reparând defectele și asigurândui rigiditatea pentru următoarele
cutremure.
2.2. Cămășuire cu oțel
Cămășuirea cu oțel se referă la învelirea secțiunii existente cu plăci din oțel și ancorarea lor în beton
utilizând diferite tehnici. Aceasta este o metodă foarte efectivă pentru a remedia careva deficiențe cum ar fi
incapacitatea de a rezista la forța de forfecare maximă sau diametre insuficiente a armaturii longitudinale în
zonele critice. Dar metoda dată poate fi și costisitoare, iar rezistența la foc trebuie obligatoriu să fie luată în
calcul. În practică, cea mai des utilizată configurație este utilitzarea cornierelor și a plăcilor din oțel.
Cămășuirea cu oțel a fost pe larg utilizată în țările europene în deceniile precedente, iar în Japonia a început să
fie pe larg utilizată după cutremurul din Hyogoken – Nanbu din 1995.
Eficiența cămășuirii cu oțel depinde nemijlocit de configurația aleasă, ceea ce a fost demonstrat în
articolul [4], în care se prezintă rezultatele unui experiment. S-au testat 7 modele, două dintre care erau modele
de control, iar celelalte 5 au fost consolidate utilizând diferite configurații. Autorii au efectuat la fel și o testare
utilizând metoda elementelor finite in programa ANSYS 12.0. Ei au pregatit diagrama încărcări-deformații
pentru fiecare model fizic (Fig.4) și apoi au comparat cu cele rezultate din program. Urmărind rezultatele din
program, comparate cu cele experimentale, s-a observat că programul poate calcula cu o precizie foarte înaltă
comportamentul elementelor, chiar și locul concret unde se va produce cedarea.
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Fig.4 Diagrama incărcare – deplasare, rezultatele experimental pentru toate epruvetele testate
Din studiul său, autorul a ajuns la concluzia că tehnica de cămășuire cu oțel a mărit capacitatea portantă
maximă cu minim 20%, mai mult ca atât, ei au observat că modul de cedare s-a modificat și s-a facut mai
brusc, s-a pierdut din ductilitate.
Concluzie
În concluzie, ideal ar fi să nu existe necesitatea consolidării, dar, din păcate nu suntem intr-o lume ideală,
și trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Studiul dat tinde să prezinte metodele și mai important,
eficiența consolidării, pentru a crea o viziune mai clară în acest domeniu destul de necercetat. Iar metodele
alese sunt generale și nu prezintă întreaga gamă de metode existente de consolidare, iar în cazul necesității
unei consolidări trebuie să fie analizate toate metodele disponibile și de ales cea mai compatibilă și economic
eficientă, ceea ce diferă de la caz la caz.
Un alt aspect este metoda de calcul a consolidărilor, ceea ce în prezent este relativ ușor realizat cu
ajutorul programelor ce utilizează metoda elementelor finite, însă există și metode de calcul manual. Aceste
metode rămân a fi analitice și mai mult preconizate pentru cadrele didactice, una din aceste metode este
prezentată în publicația [5], în care a fost dedusă o metodă analitică nouă de calcul a consolidărilor, care poate
fi utilizată în programul de studiu al studenților.
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UNELE APLICAȚII ALE PRODUSELOR VECTORILOR
Olga GUȚU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrare sunt prezentate câteva tipuri de probleme, în rezolvarea cărora se aplică produse ale
vectorilor (scalar, vectorial, mixt). Acestea sunt: calcularea distanței dintre două drepte necoplanare, determinarea
distanței de la un punct până la un plan. De asemenea, este elaborată o metodă de calculare a distanței dintre două
puncte pe suprafața globului pământesc, cunoscând doar coordonatele lor geografice și utilizând coordonatele sferice.
Cuvinte cheie: Produsul scalar, vectorial și mixt; coordonate sferice, coordonate geografice.

Vectorii joacă un rol important în geometria analitică. Produsele lor (scalar, vectorial și mixt) [1], se
folosesc cu succes atât în rezolvarea problemelor teoretice, cât și a celor practice. În lucrare se arată cum pot
fi aplicate produsele vectorilor în rezolvarea următoarelor probleme:
1) calcularea distanței dintre un punct și un plan;
2) calcularea distanței dintre două drepte necoplanare;
3) calcularea momentului forței;
4) calcularea distanței dintre două puncte pe o suprafața sferică (pe suprafața Pământului).
1. Distanța dintre un punct și un plan.
Aceasta se definește ca lungimea perpendicularei, trasate din punct la plan. Fie date punctul M0(x0, y0,
z0) și planul π, determinat de ecuația ax+by+cz+d = 0. De asemenea, fie M0 M, unde M (x, y, z) ∈ π,
perpendiculara la plan de lungime h (Fig. 1).
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Vectorul normal 𝑛̅ = (a, b, c) și vectorul 𝑀
0 𝑀 = (x – x0, y – y0, z – z0) sunt coliniari; unghiul φ dintre ei
0
0
poate fi 0 sau 180 . Produsul lor scalar se calculează în două moduri.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
a) Conform definiției, 𝑛̅· 𝑀
̅|·h·cos φ, de unde |𝑛̅·𝑀
̅|·h.
0 𝑀= |𝑛
0 𝑀| = |𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
b) În coordonate, 𝑛̅ ·𝑀0 𝑀 = a(x – x0) + b(y – y0) + c(z – z0). Această expresie se aduce la forma
(ax + by + cz + d) − (ax0 + by0 +cz0 + d). Cum M0(x, y, z) ∈ π, rezultă ax + by + cz + d = 0. Prin urmare, 𝑛̅
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
·𝑀
̅·𝑀
̅·
0 𝑀 = − (ax0 + by0 +cz0+ d), de unde |𝑛
0 𝑀| = |ax0 + by0 + cz0 + d|. Comparând valorile pentru |𝑛
2
2
2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 𝑀|, obținute în punctele a) si b), se obține |𝑛̅| · h = |ax0 + by0 + cz0 + d|. Cum |𝑛̅| =√𝑎 + 𝑏 + 𝑐 , se obține
definitiv,
|𝑎𝑥0 +𝑏𝑥0 +𝑐𝑥0 +𝑑|
h=
.
(1)
2
2
2
√𝑎 +𝑏 +𝑐

2. Distanța dintre două drepte necoplanare.
Prin aceasta se înțelege lungimea segmentului, care este perpendicular
ambelor drepte și are extremitățile pe acestea.
Fiind date ecuațiile unei drepte, deja sunt cunoscute (sau pot fi ușor aflate) un
punct al ei și un vector normal.
Fie 𝑙1 și 𝑙2 două drepte, determinate de ecuațiile lor canonice și, echivalent,
de ecuațiile parametrice:
𝑥 = 𝑎1 𝑡 + 𝑥1 ,
𝑥−𝑥
𝑦−𝑦
𝑧−𝑧
(𝑙1 ) : 𝑎 1 = 𝑏 1 = 𝑐 1 ⇔ {𝑦 = 𝑏1 𝑡 + 𝑦1 ,
1
1
1
𝑧 = 𝑐1 𝑡 + 𝑧1 .
𝑥 = 𝑎2 𝑡 + 𝑥2 ,
𝑥−𝑥
𝑦−𝑦
𝑧−𝑧
(𝑙2 ) : 𝑎 2 = 𝑏 2 = 𝑐 2 ⇔ {𝑦 = 𝑏2 𝑡 + 𝑦2 ,
2
2
2
𝑧 = 𝑐2 𝑡 + 𝑥2 .
Dreapta 𝑙1 conține punctul M1(x1, y1, z1) și are vectorul director ̅̅̅̅
𝑚1 = (a1, b1, c1). Dreapta (𝑙2 ): conține
punctul M2(x2, y2, z2) și are vectorul director ̅̅̅̅=
𝑚2 (a2, b2, c2).
Metoda 1. Folosirea produsului scalar. Pe dreptele date există câte un punct A1 ∈ 𝑙1 și A2 ∈ 𝑙2 astfel,
încât segmentul A1A2 este perpendiculara comună a dreptelor date. Lungimea acestui segment este exact
distanța dintre drepte. Punctele A1 și A2 pot fi aflate în modul următor.
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1) Fie A1(a1t+ x1, b1t+ y1, c1t+ z1) și A2(a2p+ x2, b2p+ y2, c2p+ z2) cu parametrii t și p nedeterminați.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
2) Se determină coordonatele vectorului 𝐴
1 𝐴2 .
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
3) Cum 𝐴
𝑚1 și 𝐴
𝑚2 se obține, în coordonate, un sistem de ecuații liniare 𝐴
̅̅̅̅=0
1 𝐴2 ⊥ ̅̅̅̅
1 𝐴2 ⊥ ̅̅̅̅,
1 𝐴2 ·𝑚
1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
și 𝐴1 𝐴2 · ̅̅̅̅
𝑚2 = 0, cu necunoscutele t și p.
4) Rezolvând sistemul, se determină parametrii t si p, deci si punctele A1, A2.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
5) Se află modulul vectorului 𝐴
1 𝐴2 care și este distanța dintre dreptele 𝑙1 și 𝑙2 .
Exemplul 1. Folosind algoritmul expus, se va determina distanța dintre dreptele necoplanare 𝑙1
și 𝑙2 , determinate de ecuațiile lor canonice:
𝑥+4
𝑦−2
𝑧−7
𝑥−2
𝑦+6
𝑧+13
(𝑙1 ) :
=
=
și (𝑙2 ) :
=
=
.
3
−2
3
1
2
−1
Se consideră punctele A1(3𝑡 − 4, −2𝑡 + 2,3𝑡 + 7) ∈ 𝑙1 și A2 (𝑝 + 2, 2𝑝 − 6, −𝑝 − 13) ∈ 𝑙2 . Pentru
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
ele, 𝐴1 𝐴2 = (𝑝 − 3𝑡 + 6,2𝑝 + 2𝑡 − 8, −𝑝 − 3𝑡 − 20) . Egalând cu 0 produsele scalare ̅̅̅̅
𝑚1 · 𝐴
𝑚2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
1 𝐴2 și ̅̅̅̅·𝐴
1 𝐴2 ,
se obține sistemul de ecuații 2p + 11t + 13 = 0, 3p + 2t + 5 = 0 cu soluția p = t = −1. Cu aceste valori ale
parametrilor se află A1(−7, 4, 4) și A2(1, −8, −12). În final, A1 A2 = 4√29 , care și este distanța dintre dreptele
date.
Metoda 2. Folosirea produsului vectorial. Se va considera un plan, care conține dreapta 𝑙2 și este paralelă
dreptei 𝑙1 (Fig. 2).
1) Vectorii ̅̅̅̅
𝑚1 și ̅̅̅̅
𝑚2 se plasează cu originea în M2. Acești vectori determinaă un plan π.
2) În calitate de vector normal al acestui plan se ia produsul vectorial 𝑛̅ = ̅̅̅̅
𝑚1 × ̅̅̅̅.
𝑚2
3) Se alcătuiește ecuația planului π ca ecuația planului, ce trece prin punctul dat M2, perpendicular vectorului
dat 𝑛̅.
4) Se calculează distanța de la punctul dat M1 până la planul π, care și este distanța dintre dreptele 𝑙1 și 𝑙2 .

Exemplul 2. Aplicând această metodă, se va determina distanța dintre dreptele necoplanare
𝑥−9

𝑦+2

𝑧

𝑥

𝑦+7

𝑧−2

(𝑙1 ) : 4 = −3 = 1 și (𝑙2 ) : −2 = 9 = 2 .
Pentru aceste drepte, M1(9, −2, 0), M2(0, −7, 2), ̅̅̅̅
𝑚1 = (4, −3, 1), ̅̅̅̅
𝑚2 = (−2, 9, 2). Un vector normal al
planului π este 𝑛̅ = ̅̅̅̅
𝑚1 ×𝑚
̅̅̅̅2 = (−15, −10, 30), iar ecuația planului devine 3x + 2y − 6z + 2 = 0.
Distanța d dintre drepte este distanța de la punctul M1 până la planul π; se obține d = 7.
Metoda 3. Folosirea produsului mixt. Se consideră piramida, construită pe vectorii ̅̅̅̅,
𝑚1 ̅̅̅̅
𝑚2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
și 𝑚
̅ = 𝑀1 𝑀2 cu originea comună M2 (Fig. 3). Volumul acestei piramide se calculează prin două metode.
1) Folosind produsul mixt, se obține V = 61 · |𝑚
̅̅̅̅1 ̅̅̅̅
𝑚2 𝑚
̅|.
2) Folosind produsul vectorial, se află aria bazei, A = 21 · |𝑚
̅̅̅̅1 × ̅̅̅̅|.
𝑚2
3) Notând cu h înălțimea piramidei, trasate din M1, se scrie V = 61|𝑚
̅̅̅̅1 × ̅̅̅̅|
𝑚2 · h. Evident, h este exact
distanța dintre drepte.
1
4) Din egalitatea 6 · |𝑚
̅̅̅̅1 ̅̅̅̅
𝑚2 𝑚
̅| = 61|𝑚
̅̅̅̅1 × ̅̅̅̅|
𝑚2 · h se află
h=

̅̅̅̅̅
|𝑚
𝑚2 ̅̅̅̅
𝑚|
1 ̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
|𝑚
𝑚2|
1 × ̅̅̅̅̅

.

(2)

Exemplul 3. Folosind metoda expusă, se va afla distanța dintre dreptele necoplanare
(𝑙1 ) : x = 2t − 4, y = −t + 4, z = −2t − 1
și
(𝑙2 ) : x = 4t − 5, y = −3t + 5, z = −5t + 5.
Acum M1(−4, 4, −1), M2(−5, 5, 5), ̅̅̅̅
𝑚1 = (2, −1, −2), ̅̅̅̅
𝑚2 = (4, −3, −5). Se determină: vectorul 𝑚
̅ = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀1 𝑀2=
=(1, −1, −6); produsul vectorial ̅̅̅̅
𝑚1 × ̅̅̅̅
𝑚2 = (1, 2, −2) cu |𝑚
̅̅̅̅1 × ̅̅̅̅|
𝑚2 = 3; podusul mixt ̅̅̅̅
𝑚1 ̅̅̅̅
𝑚2 𝑚
̅ = 9. Conform
|9|
formulei (1), se află distanța dintre drepte: d = 3 = 3.
Exemplul 4. Să se afle distanța dintre diagonala cubului cu muchia 1 și diagonala unei fețe, care nu
intersectează diagonala cubului.
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Se introduce un sistem de coordonate OXYZ cu originea într-un vârf
al cubului și cu axele, luate în direcțiile celor trei muchii, ce pornesc din acest
vârf (Fig. 4). Se determină coordonatele extremităților celor două diagonale:
O(0, 0, 0), A(1, 1, 1), B(0, 0, 1), C(1, 0, 0).
1) Pe diagonala OA se consideră punctul O(0, 0, 0) și vectorul director ̅̅̅̅
𝑚1
⃗⃗⃗⃗⃗ = (1, 1, 1).
= 𝑂𝐴
2) Pe diagonala BC se consideră punctul B(0, 0, 1) și vectorul director ̅̅̅̅
𝑚2
⃗⃗⃗⃗⃗ = (1, 0, −1).
= 𝐵𝐶
În aceste condiții, al treilea vector va fi 𝑚
̅ = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐵 = (0, 0, 1). Se
calculează produsele vectorilor:
𝑖 𝑗 𝑘
1 1 1
𝑚1 × ̅̅̅̅
̅̅̅̅
𝑚2 = |1 1 1 | = (-1, 2, -1); ̅̅̅̅
𝑚1 ̅̅̅̅
𝑚2 𝑚
̅ = |1 0 −1| = -1.
0 0 1
1 0 −1
Conform formulei (2), se află distanța cerută:
̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅
̅|
|𝑚
𝑚 𝑚
|−1|
1
d = ̅̅̅̅̅1 2̅̅̅̅̅ =
= .
2
2
2
|𝑚1 × 𝑚2 |

√(−1) +2 +(−1)

√6

Remarcă. Distanța dintre două drepte necoplanare mai poate fi calculată și cu ajutorul metodelor
analizei matematice. Această metodă constă în următoarele. Se consideră dreptele 𝑙1 și 𝑙2 , determinate de
ecuațiile parametrice, așa cum s-a procedat la punctul 2, Metoda 1. Se iau punctele A1 ∈ 𝑙1 și A2 ∈ 𝑙2 cu
coordonatele, exprimate prin parametrii t, respectiv, p. Se calculează lungimea segmentului A1A2, care devine
o funcție de variabilele t și p. Egalând cu zero derivatele parțiale ale acestei funcții, se obține un sistem de
ecuații liniare, din care se află un singur punct critic. Din considerente geometrice e clar, că funcția poate avea
doar minim. Cu punctul critic aflat se determină coordonatele punctelor A1 și A2, apoi și lungimea segmentului
A1A2, adică distanța dintre dreptele date.
3. Calcularea momentului forței în raport cu un punct.
În fizică, momentul forței se folosește adeseori. Dacă forța 𝐹 acționează asupra unui punct M, atunci
⃗⃗⃗⃗⃗0 În raport cu un punct arbitrar O este exact produsul vectorial 𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗0 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
momentul ei 𝑀
𝑂𝑀×𝐹 (Fig. 5). În acest
⃗⃗⃗⃗⃗
caz, vectorul 𝑀0 este perpendicular planului, determinat de vectorul 𝐹 și punctul O.
De exemplu, dacă forța 𝐹 se aplică punctului A(−1, −2, 2), atunci momentul ei în raport cu originea de
coordonate va fi vectorul
𝑖
𝑗 𝑘
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀0 = 𝑂𝑀×𝐹 = (−1, −2, 2) × (4, −2, 3) = |−1 −2 2| = (-2, 11, 10).
4 −2 3
⃗⃗⃗⃗⃗0 = √(−2)2 + 112 + 102 = 5.
Mărimea ei, 𝑀
În strânsă legătură cu momentul forței față de un punct este și momentul forței față de o axă. Acesta este
⃗⃗⃗⃗⃗0 pe axa, determinată de un vector arbitrar 𝑎̅. În particular, momentele forței în raport cu
proiecția vectorului 𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗0 . În exemplul precedent,
axele de coordonate OX, OY, OZ vor fi exact coordonatele vectorului 𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀
𝑜𝑥 = −2, 𝑀𝑜𝑦 = 11, 𝑀𝑜𝑧 = 10.
4. Distanța dintre două puncte pe suprafața sferică.
În afară de coordonatele carteziene ale punctului din spațiu se mai folosesc și
coordonatele sferice. Fie M(x, y, z) un punct arbitrar în sistemul cartezian și P
proiecția lui pe planul XOY . Poziția punctului M poate fi determinatăși de alte trei
numere: ρ, θ și φ. În acest caz, ρ = OM, θ este unghiul dintre segmentul OP și axa
OX, iar φ este unghiul dintre OM și planul XOY (Fig. 6). Numerele ρ, θ, φ constituie
coordonatele sferice ale punctului M: M(ρ, θ, φ). Legătura dintre coordonatele
carteziene și cele sferice se stabilește fără vre-o dificultate:
x = ρ cos φ cos θ, y = ρ cos φ sin θ, z = ρ sin φ.
(3)
Se știe, că suprafața Pământului nu este o sferă perfectă, ci e turtită la poli. Vom admite, totuși, că
Pământul este o sferă perfectă cu raza R = 6367 km - greșelile obținute vor fi total nesemnificative. Vom
considera, că sistemul cartezian XOY are originea în centrul Pământului, iar axa OZ este orientată spre polul
nord. Atunci intersecția planului de coordonate XOY cu suprafața Pământului va coincide cu ecuatorul. Axa
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OX va fi orientată spre punctul de intersecție a ecuatorului cu meridianul Greenwich. Acest meridian a fost
ales ca meridian 0 în anul 1884 la o conferința internațională a geografilor. Oricare punct de pe suprafața
Pământului este determinat de două coordonate θ și φ, a treia coordonată fiind constantă: ρ = R = 6367 km.
Valorile lui θ se vor depune de la meridianul 0: cu semnul plus spre est (longitudinea estică) și cu semnul
minus spre vest (longitudinea vestică). Astfel, −180o ≤ θ ≤ 180o. Valorile unghiului φ se vor depune de la
ecuator: cu semnul plus spre nord (latitudinea nordică) și cu semnul minus spre sud (latitudinea sudică). Prin
urmare, −90o ≤ φ ≤ 90o.

Pentru oricare două puncte de pe suprafața sferică, distanța cea mai scurtă nu este lungimea segmentului
ce le unește, ci lungimea celui mai mic arc, situat pe cercul de intersecție a suprafeței sferice cu planul, care
trece prin cele două puncte și prin centrul Pământului. În continuare, se va expune o metodă de calculare a
acestei distanțe, folosind produsul scalar a doi vectori.
Fie M1(ρ, θ1, φ1) și M2(ρ, θ2, φ2) două puncte arbitrare pe suprafața sferei (Fig. 7). Conform formulelor
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗1
(3) se află coordonatele lor carteziene; fie M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2). Se examinează apoi vectorii 𝑎̅ = 𝑂𝑀
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗2 = (x2, y2, z2) cu produsul scalar 𝑎̅ · 𝑏̅ = x1x2 + y1y2 + z1z2. În același timp, dacă γ este
= (x1, y1, z1) și 𝑏̅ = 𝑂𝑀
unghiul dintre vectorii 𝑎̅ și 𝑏̅, se află 𝑎̅ ·𝑏̅ = R2 cos γ. Din cele două expresii pentru 𝑎̅ · 𝑏̅ se află unghiul γ (în
radiani), apoi și lungimea arcului, M1M2 = γR, adică exact distanța pe sferă dintre punctele M1 și M2.
În calitate de exemplu, s-au luat punctele M1(R, 28o55′, 47o) - orașul Chișinău și punctul, care reprezintă
orașul Paris: M2(R, 2o21′03′′, 48o51′24′′). Pentru unghiul γ s-a aflat valoarea 0,310765, apoi și distanța dintre
aceste orașe, egală cu 1985 km. Acest rezultat este în deplină concordanță cu distanța exactă dintre aceste
orașe, care, conform [2], este egală cu 1977,82 km. Analog, s-au aflat distan
țele dintre Chișinău și Roma (1417 km), dintre Chișinău și Washington (7995 km). Și în aceste cazuri erorile
sunt total nesemnificative.
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DEFORMAȚIILE BETONULUI PRODUSE DE ACȚIUNEA ÎNCĂRCĂRILOR

Diana PORUMBESCU
Universitatea Tehnică a Moldovei

Rezumat: Betonul reprezintă un material de construcție deformabil, deoarece are proprietatea de a-și schimba
forma și dimensiunile la acțiunea unor factori interiori (temperatură,umiditate) sau exteriori (încărcare). Deformaţiile
produse de încărcări sunt impuse de natura solicitărilor, de durata lor de acţiune, de starea de solicitare, de mărimea
eforturilor unitare produse, de componența betonului și tipului de ciment etc. Caracteristicile acestor tipuri de deformații
pot fi puse în evidenţă dacă se efectuează un ciclu de încărcăre-descărcare sau mai multe cicluri repetate. Deformațiile
produse de acțiunea încărcărilor influențează suficient starea tensionată în construcțiile din beton, beton armat și beton
precomprimat, de aceea sunt cercetate în laborator și luate în considerație la calculul construcțiilor.
Cuvinte cheie: beton, încărcare, deformație, tensiune.
Betonul este un material artificial obținut din întărirea unui amestec de ciment, apă, agregate și uneori
adaosuri, în proporții corespunzătoare. Utilizarea cu succes a betonului în construcții se datorează calităților
sale, cum ar fi: durabilitatea bună în condițiile normale de exploatare, rezistența mare la foc, posibilitatea de a
realiza elemente cu cele mai diverse forme arhitecturale, prețul de cost relativ scăzut în comparație cu alte
materiale ș.a. Datorită structurii sale mixte, betonul suportă deformații de natură elastică, vâscoasă și plastică.
Proprietățile de deformare ale betonului se modifică în timp pe masura întăririi pietrei de ciment.
Pentru beton deosebim 2 tipuri de deformații: deformații de sarcină și deformații de volum. Deformațiile
produse de acțiunea sarcinilor exterioare se clasifică ca deformații de sarcină. Ele se dezvoltă în beton de la
acțiunea forțelor exterioare.
Deformațiile de sarcină depind în mare masură de caracterul încărcărilor și se clasifică în:
A. deformații de la acțiunea sarcinilor de scurtă durată;
B. deformații de la acțiunea sarcinilor de lungă durată;
C. deformații de la acțiunea sarcinilor repetate.
A. Una din principalele caracteristici pentru toate materialele de construcții este deformabilitatea lor la
sarcini statice, adică dependența deformațiilor specifice de tensiune. Această dependență se expimă prin curba
caracteristică a betonului.
Conform rezultatelor de laborator, chiar de la începutul încărcării în epruveta de beton se dezvoltă
concomitent deformații elastice și plastice, iar deformațiile vâscose sunt mici în comparație cu celelalte două
și sunt neglijate. La orice moment de încărcare, deformația totală a betonului este alcatuită din 2 componente:
εc = εce + εc,pl ,
unde:
εc – deformația specifică totală a betonului;
εce – deformația specifică elastică a betonului, care se restabilește la descărcare;
εc,pl – deformația specifică plastică a betonului, care în mare parte nu se reastabliște la descărcare.
Diagrama σc − εc pentru beton are forma unei linii curbe de la începutul încărcării până la ruperea
epruvetei. Din diagramă se observă că relaţia σc − εc este neliniară chiar de la trepte de încărcare mici, astfel
betonul este considerat un material elasto-plastic și pentru el nu este valabilă legea lui Hooke
(σ = εE). Însă în cazul când valorile tensiunilor sunt mici: σc ≤ (0,2÷0,3) R c , adică când deformațiile plastice
sunt relativ mai mici decât cele elastice, betonul se admite convențional ca un material elastic.
Dacă eforturile unitare σc nu depăşesc limita de microfisurare R0, se admite în general că betonul are
numai deformaţii elastice. Peste limita de microfisurare încep să se dezvolte din ce în ce mai pronunţat
deformaţiile plastice. La un ciclu de încărcare-descărcare deformațiile elastice se restabilesc, pe când cele
plastice nu se restabilesc. Însă, după descărcarea epruvetei se observă că peste un timp oarecare o parte din
deformațiile elastice mai continuă să se restabilească, și se numesc deformații elastice după acțiunea încărcării
εce,rest .
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fig.1 Diagrama σc − εc pentru beton la compresiune(1) și
îndindere centrică(2) la o singură încărcare
Forma curbei depinde de viteza de încărcare. Dacă epruveta se încarcă treptat, și la fiecare treaptă
măsurăm valoarea deformațiilor îndată după încărcare și peste un timp oarecare de menținere a acestei încărcări
(5-15 min), se observă că diagrama σc − εc are forma unei linii cu trepte (fig.2).[1] Segmentele înclinate cu un
oarecare unghi de înclinație constant α prezintă deformațiile elastice. Segmentele orizontale prezintă
deformațiile plastice a căror valoare depinde de durata menținerii sarcinii la fiecare treaptă. De asemenea la
nivelurile mai înalte de tensiuni valoarea deformațiilor plastice este mai mare. Diagrama σc − εc a betonului
încărcat pe trepte permite de a determina separat valorile deformațiilor elastice și plastice ale betonului.
Deformațiile elastice se dezvoltă numai la încărcări rapide ale epruvetei, iar сele plastice se dezvoltă în
timp și depind de viteza de încărcare. Odată cu mărirea valorii vitezei de încărcare, deformațiile elastice se
dezvoltă mai mult decât сele plastice. Se observă că rezistenţele betonului cresc, iar deformaţiile specifice
ultime scad, cu cât încărcarea este aplicată cu viteză mai mare. Dacă, teoretic, încărcarea ar fi aplicată
instantaneu, curba caracteristică ar deveni o dreaptă, având panta E=tg (modulul de elasticitate); deformaţiile,
produse tot instantaneu, ar fi numai elastice. În acest caz diagrama σc − εc este numită diagrama deformațiilor
elastice (momentane), însă acest mod de încărcare nu poate fi realizat practic. Astfel la încărcarea betonului
cu o viteză mai mare, diagrama σc − εc este mai aproape de o linie dreaptă și are un unghi de înclinație mare,
iar la viteze mai mici, diagrama σc − εc are forma unei linii curbe cu un unghi de înclinație mai mic (fig.3).

fig.2 Diagrama σc − εc a
betonului încărcat pe trepte

fig.3 Diagrama σc − εc a betonului
încărcat cu diferite viteze de încărcare

B. Problema calculului caracteristicilor betonului aflat sub acțiunea sarcinilor de lungă durată este una
din сele mai complicate în teoria betonului armat. Neglijarea deformațiilor care se dezvoltă în timp, în special
la edificii de mare valoare, duce la greșeli tragice. Numeroasele experimente au arătat că dacă încărcăm betonul
până la o oarecare tensiune mai mică decât rezistența lui la rupere (0,3R c ≤ σc ≤ 0,5R c) și lăsăm să acționeze
această sarcină timp îndelungat, deformațiile plastice ale betonului vor fi în continuă creștere. [3] Aceste
deformații cresc mai intensiv în primele 3-4 luni de acțiune a sarcinii, apoi se stabilizează și cresc lent până la
o valoare limită.
Proprietatea betonului care se caracterizează prin creșterea deformațiilor plastice la acțiunea de lungă
durată a unei sarcini constante sau cu varații lente în timp se numește curgere lentă sau fluaj. Curgerea lentă
se dezvoltă în paralel cu deformațiile produse de diferite alte cauze, cum ar fi: contracţia, variaţii de
temperaturi, încărcări de scurtă durată statice sau dinamice, influenţându-se reciproc. Curgerea lentă apare la

131

betoanele tinere la care componenta gelică nu a îmbătrânit complet. La început se dezvoltă cu o viteză mai
mare, apoi din ce în ce mai încet, tinde asimptotic spre zero.

fig.4 Curgerea lentă a betonului
Când se aplică încărcarea se produce o deformație instantanee (ε0 ), care se repartizează în cuprinsul
masei gelice, concrețiunilor cristaline și agregatelor. Masa gelică se deformează vâscos-plastic, implicând atât
concrețiunile cât și agregatele. Astfel apare deformația de curgere lentă ( εcl ) (fig.4). Dacă la timpul t elementul
se descarcă, se produce o restabilire elastică instantanee (ε′0 <ε0 ), după care are loc o creștere în timp a acestei
restabiliri, adică o curgere lentă inversă (ε′cl ). Dar ε′cl <εcl , căci în timp vâscozitatea masei gelice a crescut și
în final rămâne o deformație remanentă ( εr ). [3]
Rezultatele experimentale au stabilit o serie de factori care influențează
valoarea curgerii lente a betonului, dintre care cei mai importanți sunt:
1. valoarea tensiunilor în beton. La tensiuni mai mari curgerea lentă a
betonului din același amestec de beton este mai mare (fig.5). Această
dependență a fost studiată în experimentele lui Rüsch, efectuate pe mai
multe epruvete cilindrice, solicitate la valori ale efortului unitar de
compresiune constante în timp, dar diferite.
2. vârsta betonului la momentul încărcării. Cu creșterea vârstei betonului
la momentul încărcării, curgerea lentă este mai mică datorită
cristalizării masei gelice. În fig.6 se obesrvă că diagramele
fig.5
deformațiilor curgerii lente pentru betonul încărcat la diferite vârste
sunt paralele, ceea ce înseamnă că intensitatea creșterii cu timpul a
deformațiilor curgerii lente nu depinde de vârsta betonului la momentul
încărcării. [1]
3. umiditatea mediului ambiant. Cu creșterea umidității mediului ambiant
deformațiile de curgere lentă ale betonului se micșorează (fig.7).
4. dimensiunile epruvetei. La epruvetele cu dimensiuni mai mici
deformațiile de curgere lentă sunt mai mari, încercate în condiții egale, și
invers.
5. fenomenele capilare din beton. Prin extinderea încărcării exterioare se
fig.6
produce
o
modificare
a
tensiunii
capilare
din
porii
pietrei de ciment care conduce la o pierdere suplimentară de apă. Piatra
de ciment este “stoarsă” și apare astfel o nouă deformație de curgere lentă.
[4]

Curgerea lentă a betonului depinde și de alți factori considerabili: procesul
tehnologic, componența betonului, tipul cimentului și compoziției sale
mineralogice, agregatele prin modulul de elasticitate, granulozitate și natura
suprafeței, ș.a.
fig.7
Când tensiunile în beton sunt comparativ mici σc ≤ 0,45R c , se observă o dependență aproape liniară
dintre deformațiile curgerii lente și tensiuni, de aceea aceste deformații se numesc deformații de curgere lentă
liniară. Aceasta rezultă din curgerea vâscoasă a gelului de ciment și nu este însoțită de schimbarea structurii
betonului. Pentru tensiuni mai mari σc > 0,45R c, care depășesc limita rezistenței de formare a fisurilor, se
observă o dependență liniară dintre tensiuni și deformațiile curgerii lente care se numesc deformații de curgere
lentă neliniară. [2] Acest tip de curgere se caracterizează prin dezvoltarea microfisurilor în locurile slabe și
defectate ale betonului fără schimbarea structurii lui.
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fig.8 Tipurile de curgere lentă
În ziua de azi sunt aplicate sisteme contemporane pentru efectuarea analizei influenței timpului și
încărcăturilor de lungă durată asupra betonului cu ajutorul computerului, care permite să fie obținute rezultate
destul de bune, aproape optime pentru calculul deformațiilor betonului.
C. Deformațiile betonului la sarcini repetate sunt provocate de
repetarea multiplă a ciclurilor de încărcare-descărcare ale betonului,
acumulându-se treptat deformațiile plastice. Dacă tensiunile în beton
sunt relativ mici σc = (0,4 ÷ 0,5)R c și numărul ciclurilor de
încărcare-descărcare destul de mare, atunci în beton se epuizează
toate deformațiile plastice și betonul începe să lucreze elastic. [1] În
acest caz numărul de cicluri poate fi practic nelimitat, fără să ducă
la micșorarea rezistenței betonului. Astfel de caracter de comportare
a betonului se numește limita
(rezistența) de oboseală
a betonului R c,fat .
fig.9 Diagrama σc − εc a betonului
Dacă tensiunile în beton sunt mai mari decât rezistența lui
la încărcări repetate
la oboseală ( σc > R c,fat), atunci după primele cicluri de repetare
a sarcinii, diagrama σc − εc obține o formă liniară, apoi începe
să-și schimbe curbura în direcție opusă. [1] Momentul schimbării curburii reprezintă începutul oboselii
betonului. Majorarea de mai departe a numărului de cicluri de încărcare-descărcare ale betonului duce la
creșterea esențială a deformațiilor plastice, și în final betonul se rupe.
În cazul în care numărul ciclurilor de solicitare este redus, dar valoarea efortului unitar maxim în beton
este foarte ridicat, iar viteza de deformare este redusă, se produc deformaţii remanente inelastice foarte mari
(fig,10), acumulându-se pe parcursul ciclurilor și fenomenul de hysteresis se manifestă foarte puternic.
Dacă numărul ciclurilor de solicitare este redus, dar viteza de deformare sub încărcare este mare, se
poate produce o rupere bruscă a betonului. Seismul provoacă solicitări ciclice alternante ca din fig.10. Betonul
nu poate prelua aceste solicitări alternante, de asemenea, nu este capabil să disipeze energia indusă de seism,
de aceea o parte din energia absorbită în timpul unui ciclu seismic trebuie să fie disipată prin deformaţii
vâscoase și mai ales prin deformaţii plastice. [2]

fig.10 Curba caracteristică a betonului acţionat ciclic peste limita elastic
Bibliografie:
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ROLUL COMPONENTELOR ȘI INFLUENȚA LOR
ASUPRA PROPRIETĂȚILOR BETONULUI
Marina CHIRĂU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În beton fiecare constituent îndeplinește un rol bine determinat la formarea structurii sale și la obținerea
proprietăților impuse de condițiile de exploatare. Proprietățile betonului proaspăt și întărit sunt determinate în primul
rând de calitatea și dozajul constituienților săi (ciment, agregate, apă, aditivi) ca factori intriseci de influență a lor.
Structura și prin aceasta, proprietățile betonului, sunt influențate și de factorii extrinseci, cum sunt condițiile de
preparare, de punere în operă și de întărire. Ullterior în articol vor fi studiate în parte componentele betonului pentru a
demonstra influența directă a lor asupra calității betonului.
Cuvinte cheie: beton, agregate, compozitie, material, dozaj, calitate

Introducere
La momentul actual, betonul este unul dintre cele mai folosite materiale de construcții din lume. Se
poate afirma faptul că, nicăieri în lume nu se poate realiza o construcție importantă fără a folosi ciment sau
beton într-un mod sau altul. Betonul este un material de construcție artificial (piatră artificială) compus din
liant (de obicei din ciment de diferite feluri), apă, agregate (prundiș de toate felurile) și agregate fine (nisip).
Adesea, în compoziția materialului se regăsesc și diferiți aditivi pentru a obține caracteristicile fizice dorite ale
materialului final. În clipa în care toate aceste ingrediente sunt amestecate, ele formează o masă fluidă care
poate fi modelată sub orice formă.[5]
Betonul ca material pentru elementele și construcțiile din beton armat trebuie să posede unele proprietăți
fizico-mecanice bine determinate din timp:
 durabilitate;
 rezistență mecanică;
 aderență bună cu armătura;
 densitate bună pentru protecția armăturii de la coroziune;
 rezistență suficientă la înghrț-dezgheț;
 rezistență la acțiunea temperaturilor înalte;[3]
Structura betonului în mare măsură influențează asupra rezistenței și deformabilității lui.Ea se
formează în timpul malaxării, turnării și vibrării betonului, apoi se modifică în decursul perioadei
îndelungate de întărire a acestuia.[3]
1. Studiul agregatelor și efectuarea experienței cu datele inițiale:
DATE TEHNICE
De calculat componența betonului de clasa B25 pentru construcția din beton armat, dacă amestecul se
tasează prin vibrare (coeficientul tasării k=0,95) și are tasare TC 8 cm.
DATE INITIALE
Ciment Portland CN25, marca 400,densitatea aparentă 1135 gkm3, densitatea reală 3 g/cm3.Nisip de
rîu cu densitatea aparentă 1475 kg/m3.Umeditatea după masa 2%Densitatea reală 2,65g/cm3.Componenta
granulometrică în %:pe sita 5mm-0,sita 2,5mm-12,sita 1,25mm 25,sita 0,63mm-25,sita 0,315mm-20,sita
0,14mm-15.necesarul de apă 2%.
Primul component examinat este cimentul. ce se obține prin sfărîmițarea și măcinarea fină a
clincherului, care este compus din amestecul de argilă și calcar arse ulterior pînă la aglomerare și concreționare
la rece,reprezintă circa 12-14% din compozitia betonului [4]
Compoziția și structura matricei sunt determinate în primul rînd de ciment, caracteristicile sale
transmițîndu-se direct betonului. Nu pot fi realizate betoane cu anumite proprietăți (rezistente mecanice,
rezistență la agresiune chimica etc) decît utilizînd cimenturi corespunzătoare. [2]
Dozajul în ciment influențează proprietățile betonului proaspăt și întărit. Creșterea dozajului determina
îmbunătățirea lucrabilității betonului permițînd scăderea corespunzătoare a factorului apă/ciment (a/c).[2]
Menținându-se constante dozajul de agregate și lucrabilitatea betonului, prin creșterea dozajului de
ciment se produc următoarele modificări ale caracteristicilor betonului[2]:
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 densitatea aparentă crește până la o valoare maximă, după care începe sî scadă (fig. 11). Creșterea se
datorește măririi compactității prin umplerea cu pastă de ciment a golurilor dintre granulele agregatului
atingând un maxim pentru dozaj optim. Scăderea densității la dozaje de ciment mai mari, este datorată
reducerii cantității de agregate la m3 de beton, prin înlocuirea cu pasta de ciment care are o densitate
aparentă mai mică;
 rezistențele mecanice cresc odată cu creșterea dozajului. Rata creșterii rezistenței (Rb/dozaj) este mai
mare până la o anumită valoare, după care ea se atenuează, tinzând către plafonare (fig. 12)

Figura 11. Variația densității aparente a
betonului cu dozajul de ciment

Figura 12. Influența dozajului de ciment
asupra rezistenței la compresiune

Apa de amestecare îndeplinește în beton un rol dublu:
· reactant cu componenții mineralogici ai cimentului (reacții de hidratare-hidroliză);
· asigură lucrabilitatea betonului.
Apa utilizată trebuie să corespundă unor condiții tehnice de calitate, intrucât impuritățile (săruri solubile,
grăsimi și uleiuri, substanțe organice, resturi de cărbune, mal) pot influența negativ priza cimentului si calitățile
betonului. Apa folosită la prepararea betoanelor poate fi apa potabilă sau nepotabilă provenită din râuri, lacuri,
puțuri sau chiar apa minerală (cu un conținut de săruri solubile sub 2%) în condițiile respectării standardelor
în vigoare.
Una din legile fundamentale ale betonului este aceea că rezistențele mecanice variază invers
proporțional cu raportul a/c (fig.13)
Se constată, la creșterea raportului a/c, atât creșterea totală a porozității betonului cât și scăderea
proporției de pori de gel în favoarea porilor capilari, cu consecințe evident negative asupra proprietăților fizicomecanice ale betonului întărit

Figura 13. Influența raportului a/c asupra distribuției porilor
Influența agregatelor
Agregatele sunt materiale inerte, granulare care în amestec cu un liant, se folosesc la prepararea
mortarelor şi betoanelor de ciment şi la alte lucrări de construcţii.
Agregatele minerale intră în compoziția betoanelor în cantitate mare, circa 80%, formând un schelet
rigid și rezistent în masa betonului.[6]
Granulozitatea agregatului (STAS 1667-76).reprezintă repartiţia procentuală (îngreutate) a diferitelo
sorturi (elementare sau granulare) care alcătuiesc agregatul natural.Granulozitatea optima a agregatului, este
dată de gradul de compactitate a acestuia, astfelîncât volumul de goluri dintre particule să fie cât mai mic.
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Aceasta este posibil prin amestecarea nisipului cu pietrişul, în cantităţi şi dimensiuni corespunză toare. (Fig
14)
Granulozitatea determină suprafața totală a agregatelor și volumul intergranular de goluri, care la rândul
lor, determină dozajul de ciment și cantitatea de apă de amestecare necesară obținerii unui beton cu
compactitate ridicată și astfel influențează direct proprietățile betonului.

.
Figura 14. Curbe de granulozitateA Granulozitate continuă, B şi C.
Granulozitate discontinue Sursă: Ivanov I., C ă păţ ână Al
Dimensiunea maximă a granulelor de agregat se stabilește în funcție de dimensiunea minimă a
elementului de beton, distanța minimă dintre armături și grosimea stratului de acoperire a armăturii.
Rezistențele mecanice ale B. cresc cu creșterea dimensiunii maxime a granulelor de agregat.[]
Volumul de goluri intergranular scade cu creșterea diametrului maxim al granulelor (tabelul 1).
Tabelul 1. Volumul de goluri intergranular funcție de diametrul maxim al granulelor
Dmax(mm)
2
5
8
12,5
25
40
63
Vol.gol (%)
21
15
13
11,5
9
8
7
1) Ømax și corespunderea compoziției granulometrice a agregatului mărunt și mășcat
Pentru agregat mărunt –Nisip
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 A1,25=12+25=37%
0 12 25
25
20
15 A0,63=37+25=62%
37
97 A0,315=62+20=82%
A,% 0 12
62
82
A0,14=82+15=97%
a,%

0
20
40
60

5

2,5

1,25

0,63

100

0,14
0,315

80
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Pentru agregat mășcat

a,%

70
5

40
35

A,%

5

40

20
30
70

10
25

5
3

95

98

A35=5+35=40%
A30=40+30=70%
A25=70+25=95%
A3=95+3=98%

1) Modul de finețe
A2,5+A1,25+A0,63+A0,315+A0,14 12+37+62+82+97
𝑀𝑓 =
=
= 2,9(𝑚ăș𝑐𝑎𝑡)
100
100
2) Raportul ciment apă în corespundere cu clasa betonului
𝐶25
𝐶
Rb
321,33
R28b=0,778 ·10 = 321,33;
= 𝑘·𝑅𝑐 + 0,5 = 0,65·400 + 0,5 = 1,73
𝐴

3) Consumul de apă la 1m3 de amestec în corespundere cu tasarea dată
D=70; 170-10=160ml
4) Consumul cimentului la 1m3 de amestec
𝐶
𝐶 = ∙ 𝐴 = 1,73 ∙ 160 = 116,8
𝐴
5) Consum de agregat mășcat la 1m3 de amestec
1000
1000
𝛼 ⋯ ⋯ 321
𝑃=
=
= 1228,5𝑔
→ 𝛼 = 1,43
𝑃𝑎𝑠
1
0,42
1
1,34 ⋯ ⋯ 300
∙
𝛼
+
∙
1,43
+
𝜌𝑎𝑠
𝜌𝑟𝑝 1,435
2,5
6) Consumul nisipului la 1m3 de amestec
𝐶
𝑃
116,8
1228,5
𝑁 = [1000 − (𝜌𝑟𝑐 + 𝐴 + 𝜌𝑟𝑝)] ∙ 𝜌𝑟 = [1000 − ( 3 + 160 + 2,5 )] ∙ 2,65 = 820,47;
Concluzie:
În urma efectuarii studiului am stabilit cum și de ce agregatele betonului influentează asubra calitații
întregului material și am arătăt un exemplu cum după clasa betonului necesar în constructii putem determina
dozajul componentelor acestuia pentru a obtine un material durabil și de calitatea .
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INFLUENȚA CONFIGURAȚIEI ASUPRA REZISTENȚEI SEISMICE A UNEI CLĂDIRI

Erica SECRIERU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Configurația unei clădiri, condiționată de funcționalitatea acesteia și alegerea sistemului structural,
are un efect asupra comportării clădirii la seism. Tendința proiectării structurilor de cele mai diverse forme prezintă o
influență majoră asupra rezistenței seismice a construcției. Configurația clădirii este definită în fazele inițiale de
proiectare, când este posibilă evaluarea regularității structurii acesteia și analiza influenței soluției constructive propuse
asupra stabilității generale. Aceasta presupune proiectarea unor structuri regulate atunci când este necesar să se asigure
cea mai optimă soluție din punct de vedere economic și să se respecte cerințele de rezistență seimică a clădirii. Pe de
altă parte, adoptarea srtucturilor neregulate presupune prevederea unor măsuri de asigurare a necesarului de rezistență
la etapa inițială de proiectarea și corelarea acestor măsuri cu soluția constructivă adoptată în vederea reducerii
consecințelor provocate de neregularitățile formelor construcției și în același timp asigurării aspectului estetic cerut.
Cuvinte cheie: Configurație, rezistență seismică, regularitate, arhitectură seismică.

Introducere
Configurația (aranjarea în spațiu, stabilirea contururilor, forma exterioară) unei clădiri definește forma,
dimensiunea și relațiile dintre dimensiunile clădirii. Termenul „concept de construcție” este adesea utilizat
doar în mod liber de arhitecți pentru a identifica configurația, referindu-se la caracteristicile arhitecturale
(funcționale), cum ar fi planificarea interioară, organizarea spațială într-o clădire. În mod general, termenul
„configurație” se referă la formă și dimensiunile clădirii per ansamblu, rezultând din soluția de proiect și legate
de proporția geometrică a contururilor clădirii [3].
Stilul caracteristic fiecărui amplasment poate influența exteriorul unei clădiri. În acest context,
cerințele urbanistice uneori dictează înălțimile maxime ale clădirilor, dimensiunile pe verticală, contururile
principale ale clădirii sau alte caracteristici ale formei arhitecturale. Indiferent de faptul că parametrii
geometrici ai unei construcții și cerințele urbanistice au un impact asupra soluției pentru fundațiile unei clădiri,
proiectarea detaliată a contururile finale se bazează pe cerințele pentru organizarea spațiului interior. Diversele
variante de soluții pentru proiectarea spațiului interior într-o clădire rezultă din destinația suprafețelor
planificate pentru: mișcările umane și de materiale, zonele de comunicare (coridoarele, scările, ascensoarele);
acestea se bazează pe o selecție a unei alternative sau a combinației mai multor soluții posibile. Calitatea
spațiului depinde în primul rând de relațiile stabilite corect între zonele funcționale dintr-o unitate. Zonarea
greșită sau gruparea inadecvată a zonelor funcționale pot distruge funcționalitatea generală a unei structuri,
ducând la un haos funcțional într-o clădire, mișcarea inutilă și rătăcirea utilizatorilor clădirii. Funcționarea
zonelor principale (de lucru) într-o structură depinde de schema de mișcare bine organizată, de siguranța
utilizatorilor clădirii și de evacuarea lor la timp în caz de accident sau de incendiu.
Proiectarea structurilor arhitecturale presupune găsirea celei mai optime amplasări, proiectarea fundației
clădirii și stabilirea înălțimii corespunzătoare (numărul de etaje) pentru a satisface condițiile definite de proiect,
și în același timp pentru alegerea unei soluții raționale din punct de vedere economic [2].
1. Configurația clădirilor rezistente la seism
Prin selectarea configurației a unei structuri (forma și dimensiunile clădirii), arhitectul influențează în
mod direct alegerea sistemului de elemente portante într-o structură, adică sistemul structural. Tipul, poziția și
dimensiunile elementelor structurale principale (coloane, pereți, planșee, scări), precum și pereții autoportanți,
deschiderile sau elementele de suprafață ale fațadelor au un impact asupra comportamentului unei structuri în
timpul cutremurelor de pământ [2].
Planificarea spațiului interior într-o clădire este condiționată de: necesitatea adoptării diverselor
configurații ale clădirii, cerințele urbanistice și stilul arhitectural. Reieșind din aceste condiții, deseori rezultă
soluții precum: discontinuitatea caracteristicilor clădirii pe verticală, forme neregulate ale construcției în plan
care au o influență gravă asupra performanțelor seismice ale unei clădiri. Analiza acestor tipuri de soluții de
proiectare și posibilele măsuri structurale sunt prezentate în tabele: discontinuitatea caracteristicilor clădirii pe
verticală (tabelul 1), forme neregulate ale construcției în plan (tabelul 2).
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Tabelul 1. Discontinuitatea caracteristicilor clădirii pe verticală

Acest caz este legat de problema schimbării rezistenței și rigidității
elementelor verticale la un etaj și a elementelor corespunzăt oare de la
etajele superioare. Poate apărea oriunde, dar cel mai adesea apare la
nivelului parterului, unde este cel mai periculos.
Cazul respectiv presupune un comportament complex al clădirii.
Mișcările bruște pe orizontală și efectele ulterioare cauzate de
greutatea nivelelor superioare ale clădirii măresc sensibilitatea
acesteia. Daunele de la parter se răspândesc rapid, clădirea nu poate
reveni la poziția stabilă și în cele din urmă se prăbușește.

[6]
La structura în care funcția parterului este diferită de funcția etajelor superioare și exista necesitatea
deschiderilor mari, pot aparea discontinuități ale rigidității, un "nivel flexibil" [4].
Diferența dintre rigiditatea elementelor pe verticală ca urmare a
înălțimii mai mari a parterului.

A.
[7]
Soluția de proiect cu spații libere largi la parter duce la cedarea peretelui
de la nivelul respectiv, discontinuitatea rigidității și direcția indirectă a
transferului de încărcătură.

B.
Nivel deschis la sol, modificarea sistemului structural; coloanele preiau
încărcătura de la întreaga structură și pereți. Acest lucru este deosebit
de periculos datorită ruperii continuității elementelor de închidere, dacă
acestea sunt elemente cu rezistență seismică primară.

C.

Nivelul flexibil prezintă o structură periculoasă. Acceptarea unei astfel de soluții necesită o analiză
complexă, cu un înalt nivel de cunoaștere dinamică și comportament neliniar al structurii, precum și
urmatoarele soluții [5]:

a. coloane suplimentare

b. contravântuiri
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c. contraforturi exterioare

Tabelul 2. Forme neregulate ale construcției în plan
Necesitatea unui număr mare de încăperi
luminoase și spațioase adesea duce la forme
complexe ale construcției (formă de L, T, H etc.
sau o combinație a acestor forme).
Prima problemă posibilă care apare în acest caz
este concentrația de tensiuni în poziția
unghiurilor fundației [1].
[8]
A doua problemă este torsiunea, datorită
imposibilității de a coincide centrul de masă și
centrul de rezistență în toate direcțiile de acțiune
ale cutremurului. Problema depinde de
caracteristicile mișcării solului, de masa
constructivă, de lungimea aripii și proporțiile
acesteia, de înălțimea aripii și de raportul dintre
înălțime și adâncime.
Soluționarea problemei:
1. separarea clădirii de aripi (în tronsoane de
formă regulată);

2. consolidari structurale pentru echilibrare și
asigurarea rezistenței clădirii la acțiunea
cutremurului;

3. utilizarea elementelor de rigidizare.

2. Configurația regulată sau neregulată
Din punct de vedere al configurației clădirile se clasifică în structuri regulate și neregulate.
Configurațiile regulate ale clădirilor se referă la soluții simple și echilibrate din punct de vedere spațial, sisteme
structurale ușor de modelat și analizat; astfel, aceste clădiri prezintă un comportament mai bun și mai sigur, cu
mai puține daune în urma cutremurelor de mare intensitate. Structurile neregulate ale construcțiilor necesită
aplicarea unor metode de analiză dinamică mai complexe sau creșterea capacității portante prin aplicarea unor
metode simple de calcul. Analiza structurală necesită adesea introducerea simplificărilor nejustificate în timpul
modelării construcției, ceea ce poate duce la erori în evaluarea mișcării structurii reale în urma acțiunii
cutremurului. Comportamentul structurilor neregulate este dificil de prezis, iar calculele simplificate pot duce
la soluții nesigure sau neeconomice [1].
Concluzii
Influența configurației clădirii asupra comportamentului acesteia la acțiunea cutremurului implică
importanța unui bun concept constructiv. Educarea inginerilor în domeniul proiectării aseismice presupune
evaluarea soluțiilor de proiectare în faza de proiectare inițială (regularitatea structurii) și analiza consecințelor
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pe care configurația selectată le are asupra comportamentului clădirii (analiză, modelare, dimensionare a unei
structuri). Structurile construcțiilor regulate se comportă bine în cadrul acțiunii cutremurului și pot fi studiate
relativ bine într-o analiză seismică (acestea sunt ușor modelate și analizate) și implică astfel soluții economice
cu cele mai bune performanțe seismice. Comportamentul structurilor neregulate în timpul cutremurelor este
extrem de complex, adesea imprevizibil și este foarte dificil de determinat cu acuratețe răspunsul seismic al
unei clădiri. Proiectarea clădirilor de configurație neregulată necesită implicarea unui proiectant structural la
fazele inițiale de proiectare.
Cunoașterea principiilor de proiectare ale structurilor rezistente la seism și a tehnologiei utilizate la
construcții în zone seismice permite inginerului să adopte măsuri structurale de rezistență seismică la proiectare
și să accepte responsabilitatea pentru realizarea clădirii în aceste condiții. Prin proiectarea clădirilor cu un grad
înalt de arhitectură seismică, proiectantul realizează calitățile estetice ale clădirii, fără a pune în pericol
stabilitatea unei structuri.
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COFRAJE DIN POLISTEREN STYRO STONE
Ștefan CEBOTARI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Ce poate fi mai sigur decât o casă din beton armat monolit? Și dacă o astfel de casă este de asemenea
caldă, atunci acesta este, în general, visul final pentru un proprietar solid. Mai mult decât atât, o astfel de casă poate fi,
de asemenea, relativ ieftină, și o puteți construi singur.
Cuvinte cheie: Cofraj, polisteren, termoizolare, fonoizolare, distanțieri, armare, betonare, avantaje, bibliografie.

1. Descrierea succintă:
Produsele STYRO STONE sunt cofraje pierdute din polistiren expandat care au rolul de cofraj pentru
betonul proaspăt și rol de termoizolare a pereților la care se utilizează. Elementele sunt realizate sub formă de
panouri cu două fețe, aflate la o distanță nominală de 145 mm între ele. Distanțierii sunt realizați fie din
polistiren rigid fie din polistiren expandat.
Componentele cofrajelor sunt:
− Panouri din polisteren expandat, ambele au densitate nominal de 25kg/m3 și conductibilitate
termică nominal de 0,034W/(mK).
− Distanțierii
− Capete din polisteren expandat
Panourile sunt disponibele în 2 variante de înălțime 125 și de 250 cm.
Panourile sunt de 2 tipuri: standard și RR, cele două tipuri se pot asambla între ele. Cele standard au
fețele de 50 mm grosime, iar cele RR au fața exterioară de 150 mm.
Produsele sunt de mai multe tipuri, astfel în cît să se poată realizeze pereți plani, intersecții, colțuri,
capete libere, precum și pentru boiandrugi și zone de rezemare a planșeelor.
2. Domenii acceptate de utilizare în construcții
Produsele se utilizează la realizarea cofrajelor pentru pereți portanți sau neportanți, din beton și beton
armat, la clădiri civile, la construcții industriale fără poduri rulante, etc.
Produsele rămîn în operă și după turnarea betonului și îndeplinesc rolul de izolare termică a pereților.
Nu se pot utiliza la încăperi în care temperatura este mai mare de 600C.
Distanțierii se utilizează și la poziționarea barelor de armare.
În cazul agățării pe perete a unor obiecte, acestea se fixează de miezul din beton.
2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții
Produsele îndeplinesc exigențele conform legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții,
articolul 6.
A. Rezistență și stabilitate: Produsele nu influențează rezistența și stabilitatea generală a clădirii.
Elementele portante și autoportante se proiectează cu respectarea normelor în vigoare, ținînd seama de
particularitățile acestui tip de cofraje. Astfel se prevede și un beton a cărui caracteristici respectă cerințele
suplimentare.
Cerințele de alcătuire și cele tehnologice specifice se menționează în piesele scrise și în cele desenate.
B. Siguranța în exploatare: Produsele puse în operă nu prezintă riscuri de accidente pentru utilizatori.
C. Siguranță la foc: Produsele sunt executate din polisteren ignifug care se încadrează în clasa de
combustibilitate C2(dificil inflamabil).
D. Igiena, sănătatea oamenilor și protecția mediului: Materialele componente ale produselor nu sunt
toxice sau poluante, nu sunt radioactive și nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerogene sau potențiali
cancerogeni.
E. Izolarea termică, hidrofugă și economie de energie: Produsul asigură o izolare termică foarte bună
la pereții la care se utilizează, atât prin caracteristicile termice a materialului, cât și de grosimea totală. Prin
aceasta, utilizarea produsului contribuie la economii importante de combustibili sau energie electrică
consumată pentru încălzirea clădirii unde se folosește.
Produsele nu au rol de izolare Hidrofugă.
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F. Protecția împotriva zgomotului: Pereții realizați cu acest produs asigură o izolare la zgomot de 4052 dB, în funcțieși de tipul de finisaj.
2.2. Durabilitate în exploatare
Calitatea materialelor utilizate pentru cofraje asigură o bună comportare în timp a acestuia. Durata de
viață a acestuia este aceeași ca durata de exploatare a clădirii, în condiții de utilizare normale, cel puțin 50 de
ani.
Produsul nu necesită întreținere suplimentară.
2.2.1. Punerea în operă
Acest produs se pune în operă fără dificultăți, într-o lucrare de precizie normală.
Etapele principale ale montajului cuprind:
− trasarea pereților;
− pozarea primului rând de cofraje, începând cu un element de colț;
− fixarea elementelor de sprijin;
− așezarea rândurilor următoare se face prin țesere astfel în cât rosturile verticale dintre elemente
să nu fie continue.
Toate elementele adiacente se îmbină între ele atât în plan vertical, cât și orizontal prin intermediul
conectorilor de tip lambă-uluc dispuși pe elemente, formând un cofraj rigid.
De regulă, înălțimea de nivel care se poate realize este multiplu de 12,5 cm.
Pereții se realizează prin umplere cu beton. În funcție de amplasament, regim de înălțime, destinație,
pereții pot fi armați doar la colțuri, intersecții și centuri sau continuu cu bare orizontale și verticale. Pozarea
armăturii se face în paralel cu montajul cofrajului.
Cofrajul se utilizează împreună cu:
− armaturi de oțel, conform proiectului;
− beton, de clasa minim C12/15, cu agremente cu dimensiunea agranulelor de 10 mm, fără a depăși
valoarea de 16 mm și aditivi super plastificați, care să ofere betonului o lucrabilitate
corespunzătoare fără utilizarea echipamentelor mecanice de vibrare și în același timp să aibă un
timp de început al prizei suficient de mare, astfel în cât turnarea betonului să se poată efectua în
condiții corespunzătoare. Se recomandă utilizarea betonului produs în stații centralizate care
asigură un control al calității la maxim.
Se recomandă turnarea betonului cu pompa în straturi cu înălțimea de 20-30 cm, astfel în cât
compactarea manualăsă se poată efectua eficient. Înălțimea maximă de turnare a betonului este de 2,5m. Nu
se admite utilizarea mijloacelor mecanice de compactare a betonului.
2.3. Caietul de prescripții tehnice
2.3.1. Condiții de proiectare
Produsele sunt concepute pentru a răspunde la două cerințe: una tehnologică și anume realizarea
cofrajelor pentru pereții de beton și a doua de izolare termică a clădirilor în care se aplică.
La proiectarea construcțiilor de acest tip se respectă indicațiile producătorilor și următoarel reglementări
tehnice românești:
- Bazele proiectării și acțiunele asupra construcției. Acțiunea vântului, normativ NP 082-04;
− Normativ de siguranță la foc a construcțiilor- P 118-1999;
− Cod de proiectare seismic- P 100-1/2004;
− Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat - CR 2-1-1,1-2005;
− Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolare termică a clădirilor- C 107/0-2002;
− Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor - C 107-2005;
− Acțiuni în construcții. Greutăți tehnice din exploatarea pentru construcții civile, industrial și
agrozootehnice. STAS 10101/2A-87;
− Acțiuni în construcții. Încărcări date de zăpadă, STAS 10101/2J-90;
Proiectul trebuie să precizeze clasa betonului, modul de armare, precum și minim următoarele date:
− dimensiunea maximă a agregatelor;
− condiții tehnice pentru betonul proaspăt;
− modul de punere în operă;
− modul de fixare a cofrajelor la bază;
− modul de susținere suplimentară a cofrajelor pe timpul betonării:
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2.3.2.Condiții de punere în operă
Punerea în operă se face conform indicațiilor producătorilor, de către echipe specializate. Construcțiile
realizate cu acest produs se pot executa numai în baza documentației tehnice din proiectul de execuție, verificat
și avizat de autoritățile legale cu atribuții în domeniu, conform legislației în vigoare.
Este interzisă utilizarea de elemente rupte sau cu defecte mai mari de cât cele admisibile.
Pereții executați din STYRO STONE trebuie protejați contra intemperiilor în cel mai scurt timp.

Forme ale panourilor
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Avantajele cofarajului
Montarea cofrajelor din polistiren expandat și umplerealor cu beton armat ocupă de câteva ori mai puțin
timp de cât dacă un muncitor zidește un zid din cărămizi de același volum.
Finisajele se execută cu cheltuieli minime, pereții fiind drepți.
Este mai economic faţă de un sistem tradiţional, conferă o izolare termică superioară.
Eliminarea cofrării și decofrării stâlpilor, centurilor, grinzilor și buiandrugilor (economie de material şi
manoperă).
Prietenos cu mediul. Fiecare casă în sistem Termocasa salvează 10 copaci de la tăiere.
Rezistență înaltă la cutremur. Termocasa lucrează ca o cutie bine legată. S-a făcut o simularere la
calculator la un cutremur de 8,5 pescara Richter (pamânul joacă-fierbe la această intensitate), Termocasa s-a
lăsat într-o parte fără a se sparge, deoarece pereții ei sunt foarte duri și rezistenți la diferite cataclisme, betonul
armat formeaza un perete monolit.
Economii față de o casă clasică:
a. Cheltuielile cu încălzirea termică a construcției sunt mai mici cu 50 % față de o casă clasică izolată cu
polistiren de 10 cm;
b. Izolatia fonică este cu 40 % mai bună;
c. Rezistență sporită a casei;
Concluzie:
Cofrajele din polisteren sunt tehnologiile viitorului, obținând astfel o productivitate înaltă a lucrărilor,
cu un efort minim, manoperă minimă, materiale de construcție cu un asortiment mai redus, astfel micșorând
considerabi durata de execuție a construcțiilor.
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SISTEME DE COMUNICARE ȘI ALARMARE DESPRE INCENDIU:
CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Ludmila ȚURCANU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Sistemele de comunicare și alarmare despre incendiu reprezintă un ansamblu de elemente integrate
între ele, care fac parte din sistemul de prevenire şi protecţie activă contra incendiilor. Complexul de elemente
componente care se influențează reciproc în vederea îndeplinirii unei funcții comune conduce spre comunicarea şi
alarmarea pericolului de incendiu.
Cuvinte cheie: telegraf, detector, sistem de alarmare, comunicare, siguranță.

Conform unui studiu statistic realizat în perioada anilor 2018 – 2019 în R. Moldova mor cei mai mulți
oameni în urma incendiilor, după Rusia și Belarus. În țară au loc zilnic în medie câte șapte incendii, iar o dată
la trei zile acestea răpesc viața unui om. Astfel, la 100 de incendii în R. Moldova se înregistrează 5,9 decese.
Doar Rusia cu 6,4 și Belarus cu 7,9 înregistrează rate mai mari. În Statele Unite ale Americii această rată
constituie 0,2; în Italia- 0,1, iar în Ucraina- 2,4. În Bulgaria, la 100 de incendii se înregistrează o rată a
mortalității de 0,5; în Kârgâzstan-1,2, iar în Slovenia - 0. [4].
De rând cu cele menţionate în R. Moldova cele mai răspândite tipuri de incendii izbucnesc în clădiri –
76%, în timp ce 13% dintre acestea au loc în mijloace de transport. Deaceea abordarea sistemelor de
comunicare şi alarmare despre incendiu în aspect evolutiv de dezvoltare este omniprezentă.
Sistemele de comunicare și alarmare la incendiu reprezintă o măsură obligatorie din cadrul sistemului de
prevenire şi protecţie la incendiu, care în viziunea noastră asigură operativitatea identificării şi comunicării
despre incendiu în spaţiile protejate. Acest sistem garantează asigurarea integrității bunurilor și alertarea
factorului uman despre eventualul pericol de incendiu. Actualmente tehnologia de comunicare despre incendiu
se bazează pe funcționarea detectoarelor, care emit semnale la sistemul de detecţie şi alarmare. Există diverse
tipuri de alarme despre incendiu, totuși, în viziunea noastră toate sistemele de alarmă despre incendiu
funcționează, în esență, pe același principiu. Dacă un detector detectează fumul, căldura sau flacăra, atunci se
aude o alarmă pentru a avertiza oamenii asupra unui incendiu. Sistemul de alarmă la incendiu poate include și
un echipament de semnalizare la distanță, care va alerta şi pompierii.
În aspect evolutiv, sistemele de comunicare şi alarmare la incendiu au parcurs o lungă perioadă de timp
pe parcursul a mai multor secole și au un istoric victorios începând dezvoltarea din Statele Unite ale Americii.
Sistemele de alarmă la incendiu datează din anul 1658, când cei mai buni oameni din New York se deplasau
pe străzi cu găleți și clopote pentru a avertiza popoulaţia în legătură cu iniţierea unui incendiu.
În anii 1800, alarmele la incendiu au devenit puțin mai avansate prin plasarea clopotnițelor în jurul urbelor
pentru a avertiza comunitatea despre incendiu.
Ceva mai târziu, la mijlocul anilor 1830 Samuel Morse a creat ,,Codul Morse” pentru a fi folosit la
transmiterea informației cu ajutorul telegrafului electric, al cărui inventator și a fost , în anul 1838.
Alarma la incendiu a progresat încă o dată, în 1852, când a atins un nou nivel de tehnologie. Primul sistem
de alarmă la incendiu a fost inventat în 1852 de Dr. William F. Channing și Moses Farmer. Iniţial sistemul era
compus din două cutii de alarmă la incendiu, fiecare având o cheie telegrafică și o manetă. Dacă se detecta un
incendiu într-o clădire, cineva trebuia să ajungă în interiorul uneia dintre cutii și să rotească repede maneta
pentru a trimite o alertă despre incendiu la o stație de alarmă din imediata apropiere. Un operator de la stație
prelua însă mesajul și redirecţiona semnalul către pompieri. În acest context sistemele de alarmă cu cheie
telegrafică fiind folosite pentru a comunica incendiile din vecinătate, reprezenta un proces destul de lung și
anevoios care necesita realizarea a mai multor operţiuni.
Privit din perspectivă evolutivă primul sistem de alarmă electro-magnetic din lume a fost patentat pe 21
iunie 1853 în numele lui Augustus Russell Pope, inventator din Sommerville din Boston. Edwin Holmes a fost
un om de afaceri și fondator al primei companii pentru sisteme de alarmă electrice, care de fapt a cumpărat
drepturile la invenția lui Pope în 1857. El a fost cel care a deschis calea în domeniul tehnologiilor de alarmă
electromagnetică cu "Holmes Electric Protection Company".
Aproape cu patru decenii mai târziu în 1890 de către Francis Robbins Upto a fost inventat primul sistem
de alarmă la incendiu electric. Prin construcţia propusă el a demonstrat necesitatea excluderii din sistem a
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operării manuale. Iniţial, designul pentru sistemul său nu era atât de popular, dar în evoluţia timpului, oamenii
au început să înţeleagă importanţa acestui sistem de alarmă la incendiu şi necesitatea creării unui sistem mai
avansat.
Tot în această perioadă a fost inventat sistemul de alarmă electrică la incendiu dotat cu un termostat care
putea detecta căldură și declanșa iniţierea incendiului. Această etapă de dezvoltare a pus baza serviciilor de
protecție împotriva incendiilor. În acest context pe măsură ce serviciile de protecție au început crească, la fel
și tehnologiile sistemului de comunicare şi alarmare la incendiu au avansat.
Sistemele de comunicare și alarmare despre incendiu din punct de vedere constructiv au evoluat foarte
mult, încât actualmente proprietarii de case și conducătorii obiectivelor economice pot beneficia de diverse
opţiuni şi genuri de sisteme inteligente. Procesul de evacuare a devenit cu mult mai rapid, mai organizat şi mai
calculat decât a fost, iar sistemele de comunucare şi alarmare moderne de incendiu au devenit doar un
instrument vital pentru activitatea cotidiană a oamenilor. Particularităţile sistemelor de alarmare şi comunucare
despre incendiu cu lux de argumente sunt descrise în literartura de specialitate [1].
Normele în construcţii NCM E. 03.05 – 2004 [2], NCM E. 03.03- 2018 [3] prevăd necesitatea dotării în
mod obligatoriu a clădirilor și a spațiilor cu sisteme automate de comunicare și alarmare despre incendiu în
funcție de clasa de pericol functional a construcției, gradul de rezistenţă la foc, numărul de niveluri, suprafaţa
maximă pe niveluri, nivelul riscului de incendiu etc. Potrivit acestor surse pentru realizarea cerinţei de calitate
în construcţii „Siguranţa la foc a construcţiei” sistemele de comuicare şi alarmare despre incendiu reflectate
şi abordate în acest studiu se înscriu ideal în contextul măsurilor de prevenire şi protecţie contra incendiilor.
În concluzii, în scopul prevenirii incendiilor este necesar proiectarea şi instalarea sistemelor automate
de comunicare și alarmare în încăperile protejate, deoarece acestea sporesc siguranța factorului uman şia
bunurilor materiale în situații de urgenţă. Concomitent cu dezvoltarea evolutivă a sistemelor de semnalizare și
alarmare la incendiu a crescut şi necesitatea întreţinerii şi deservirii tehnice. Cu toate acestea, viața are
prioritate, deaceea alocări de resurse în acest domeniu se merită.
Apreciem evoluţia implementării sistemelor de comunicare şi alarmare despre incendiu prin constatări
şi tendinţe de dezvoltare ca o direcţie oportună sistemului de prevenire şi protecţie contra incendiilor.
Domeniul de cercetare este larg şi deschis pentru noi abordări şi argumentări. Cunoaşterea şi aplicarea
aspectelor evolutive ale sistemelor de comunicare şi alarmare, a normelor de proiectare, montare, a
particularităţilor utilizării componentelor sistemelor menţionate va permite factorului uman să se decidă mai
operativ în diverse situaţii de urgenţă.
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RISCUL INUNDAȚIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ÎNCEPÂND CU ANUL 1969 PÂNĂ ÎN PREZENT
Ana MIHĂLACHE
Universitatea Tehnică din Moldovei
Rezumat: Inundațiile catastrofale sunt un dezastru natural cu consecințe grave în planul pierderilor materiale și
al deceselor. Cauzele acestora sunt de cele mai dese ori de natură hidrometeorologică, însă trebuie să luată în
considerare și intervenția antropică. Rezolvarea satisfăcătoare a dezastrelor naturale reprezintă un factor în dezvoltarea
durabilă a unei societăți. Teritoriul Republicii Moldova este supus foarte des acțiunilor naturii cum ar fi ploile torențiale
intensive care cauzează revărsarea râurilor și inundarea localităților și a terenurilor agricole. Pentru a preveni
inundațiile s-au construit rezervoare de apă, s-a creat Modelul Digital al Terenului care permite monitorizarea și
indentificarea zonelor supuse inundațiilor. Modelul digital al terenului (MDT) este o reprezentare digitala a reliefului in
spaţiu. Suprafaţa terestră este reprezentată printr-o suprafaţă matematică care aproximează suprafaţa topografică a
terenului. Rezultatele acestei activități permite identificarea posibilelor zone care pot fi acoperite cu apa și afectate de
inundații pe teritoriul Republicii Moldova.
Cuvinte cheie: inundații, râuri, versanți, deversori, bazin acvatic

Introducere
Inundaţiile reprezintă hazardul cel mai larg răspândit pe Terra, cu numeroase dezastre natural, pagube
materiale de mari proporţii și pierderi de vieţi omeneşti. Cel mai răspîndit gen de hazarduri pe planeta noastră
sînt inundaţiile, ele constituie până la 37% din numărul total de hazarduri naturale [1]. Analiza inundaţiilor din
secolul trecut constată că pe Glob se observă o tendinţă de creştere a prejudiciilor provocate de inundaţii, unele
din cauzele naturale care provoacă inundațiile fiind pătrunderea în albii a unor cantități excesive de apă
provenită din ploi, topirea bruscă a zăpezii și a ghețarilor montani. Încălzirea globală a climei şi creşterea
inevitabilă a valorificării văilor râurilor va contribui la creşterea în continuare a frecvenţei şi puterii distructive
a inundaţiilor.
Teritoriul Republicii Moldova este supus activității torențiale intensive, consecințe a cărei sunt
revărsările râurilor și inundarea cu ape de viitură a terenurilor agriole și localităților. Principalul fenomen
natural ce poate duce la inundații în RepublicaMoldova îl constituie ploile torențiale, ce se manifestă cu
preponderență în perioada lunilor mai - august – iunie – 36 %, iulie – 40 %, august -15 %. În perioada anilor
1969-1997 s – au înregistrat precipitații ce au depășit nivelul de 150 – 200 mm [1]. În această perioadă pentru
a minimaliza impactul inundațiilor s –au construit rezervoare de apă:
 1973 – barajul Novo – Dnestrovsk (pe Nistru) – de 3 km3 apă;
 1976 – barajul rezervor Costești – Stânca (pe Prut) – 1085 mln m3 apă.
Inundaţiile puternice se extind pe cea mai mare parte a luncii, inclusiv pe terasele de luncă şi produc
pagube materiale semnificative şi chiar pierderi de vieţi omeneşti, atunci cînd sunt afectate aşezările omeneşti,
căile de comunicaţie şi terenurile agricole. Luncile rîurilor mici folosite pentru creşterea culturilor agricole, în
condiţiile climatice specifice Moldovei, revin zonei agricole de risc.
Inundaţiile semnificative pe fluviul Nistru şi rîul Prut, deseori cauzate de intervenția umană, se
caracterizează prin inundarea de suprafeţe extinse. Dat fiind că majoritatea localităţilor Republicii Moldova
sînt situate în văile cursurilor de apă şi luncile rîurilor, în perioada viiturilor sînt inundate în mare parte casele
de locuit și construcţiile sociale (tab. 1)[2].
Tabelul 1: Debitele de apă pe râurile Nistru și Prut începând cu anul 1969
Râul – punctul de observție
Nistru-Hrușca
Nistru-Dubăsari
Nistru-Bender
Nistru-Nezavertailovca
Prut-Sireuți
Prut-Ungheni
Răut-Bălți
Răut-Jeloboc
Bîc-Chișinău

Debitul, m3/s
2570
4180
2980
1110
1270
628
35,8
41,9
40,7
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Anul
1969
1969
1969
1980
1996
1996
1980
1969
1973

Cele mai mari inundații au fost înregistrate în anii 1969, 1974, 1980, 1989, 1991, 1994, 2008 și 2010.
Pe rîurile mai mici din Republica Moldova, inundațiile provocate de ploile torențiale de vară se observă
sistematic în fiecare an (tab.2). [2]
Tabelul 2: Reprezentarea pe ani a celor mai mari inundații
Anul
luna
Zona
afectată
Volumul
precipitațiilor

1991
iulie
Zona Codrilor, la sudvest de Florești

1994
august
raioanele din centrul
Moldovei, îndeosebi,
Hînceşti.

2005
august
Raioanele de nord,
centrale și de sud-est

2008
iulie-august
22 raione din lunca
rîurilor Nistru și Prut

peste 40mm/oră

35-40 mm/oră

225 mm

175 mm

Cuprins
În iulie – august 2008, Ucraina, România și Republica Moldova au fost lovite de una din cele mai grave
inundații din ultemele doua secole [5]. Ca rezultat aceasta viitură pentru râurile Nistru și Prut a avut caracter
istoric, aceasta este justificată de mărimea principalilor parametric ai viiturii , respectiv debitele de vârf și
volumele scurse. Viiturile excepționale pe rîurilor Nistru și Prut din ultimele patru decenii față de media
multianuală sunt reprezentate sub formă de grafice în figurile 1 și 2. [3]

Figura 1: Viitura excepțională pe râul Nistru

Figura 2: Viitura excepțională pe râul Prut

În cazul scurgerii apelor de la topirea zăpezii de pe versanti, ruperea unor bazine acvatice mici,
fenomenelor naturale: ploi abundente, vârtejurilor, un rol important au scurgerile controlate a apelor prin
diversori. Deversor este o parte dintr-o construcție hidrotehnică alcătuită dintr-un prag sau dintr un perete, care
asigură scurgerea dirijată spre aval a surplusului de apă, precum și măsurarea debitului descărcat. Se
construiesc diversori orizontali (fig.4) și verticali (fig. 3)[4].

Figura 3: Diversor vertical

Figura 4: Diversor orizontal

Formulăm problema scurgerii apei prin deversor (fig. 4): Chiuveta unui lac de acumulare este asimilată
cu un paralelipiped avînd aria secțiunii transversale (orizontale) A. Evacuarea apei spre aval se face cu ajutorul
unui deversor, debitul acestuia considerăm 𝑄𝑎 = 𝐶ℎ3/2, unde C este constantă, h sarcina deversorului (fig. 5).
Cercetăm variația nivelului apei în timp dacă debitul 𝑄𝑎 se prezintă inițiale pentru t=0 și h=0 (fig. 5)
𝑄 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
𝑄𝑎 = { 0
,
0
𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡 > 𝑇
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Qa
h

A

A

Figura 5 Chiveta lacului de
acumulare pentru t=0 și h=0

Figura 6 Chiveta lacului de
acumulare

Menționăm că în intervalul de timp dt volumul afluent este egal cu suma volumului acumulat și
volumului evacuat. Pentru t=0 avem h=0
3

𝐴 ∗ ℎ′ + 𝐶ℎ2 = 𝑄𝑎

(1)

(1) – reprezintă ecuație diferențială ordinară de ordinul I cu variabile separabile.
𝑄
Notăm 𝐶𝑎 = 𝛽 3 . Separând variabilele și integrând (clasa fracțiilor raționale) primim:
2𝐴

− 3𝐶𝛽 (𝑙𝑛

√ℎ+𝛽√ℎ+𝛽2
𝛽−√ℎ

− √3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

2√ℎ+𝛽
)
√3𝛽

= 𝑡 + 𝑡0

(2)

Constanta 𝑡0 se determină din condițiile inițiale: t=0 și h=0.
Pentru 𝑡 > 𝑇, 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑄𝑎 = 0, 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑎 (1) 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒ș𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎:
3

𝐴 ∗ ℎ′ + 𝐶ℎ2 = 0
În urma integrării ecuației diefernțiale de ordinul I cu variabile separate, primim:
−

2𝐴 −1
ℎ 2
𝐶

−

1
2𝐴
−
2
ℎ
𝑇
𝐶

Pentru t=T, ℎ = ℎ𝑡 determinăm constanta 𝑡1

Exprimândul pe h din (4 și 5), primim:
ℎ=
Unde h – înălțimea sau diametrul deversorului.

+ 𝑡 = 𝑡1

(4)

+ 𝑇 = 𝑡1
1

1
−
𝐶
[ℎ𝑇 2 + (𝑡−𝑇)]2
2𝐴

(3)

, unde 𝑡 ≥ 𝑇

(5)

(6)

Datorită dezvoltării tehnicilor de calcul și a aplicațiilor software specializate s-a realizat posibilitatea
abordării și rezolvării unor probleme complexe privind automatizarea proceselor și soluțiilor unor aplicații ce
utilizează datele terenului în diferite domenii: construcții, hidrologie, comunicații, geomorfologie, ect.
Domeniile date necesită cunoașterea terenului și implică existența unei reprezentări adecvate a formei sale, în
funcție de cerințele aplicației practice în care acesta este utilizat. Reprezentarea pe calculator a formei terenului
necesită o modelare matematică a suprafeței terestre, cunoscută sub numele de Modelul Digital al Terenului,
modelarea care constă dintr-un ansamblu de ecuații ce definesc forma suprafeții terestre și care realizează o
suprafață matematică ce aproximează foarte riguros suprafața reală a terenului.
În această lucrare s – a propus ca scop, determinarea zonelor potential inundabile de diferită origine: ca
urmare a scurgerii râului, și ca urmare a scurgerii excesive a apei de versanți și cursuri de apă intermitente. Ca
criteriu de derminare a zonelor potential inundabile de apele scurse de pe versanți au fost selectate suprafețe
cu pante foarte mici – 0-10, de pe care practic nu se relizează scurgerea. Pentru a realiza acest lucru, s-a folosit
un model digital al terenului (DTM – Data Terrain Model) cu o rezoluție de 35 m.
Suprafața inundabilă în țară este de 2,315.5 km2 sau 6,86% din teritoriul Republicii Moldova. Pentru
fiecare bazin hidrografic a fost calculate procentul zonelor potential supuse inundării prin scurgere de pe
versanți (fig. 7, tab. 3).
Tabelul 3: Zone potențial supuse inundării prin scurgeri de pe versanți
Nr. Bazin hidrografic Suprafața bazinului, km2
Suprafața inundabilă, km2 Suprafața inundabilă, %
1.
Ialpug
3245,6
172,35
5,31
2.
Botna
1699,7
139,10
8,18
3.
Camenca
503,3
133,30
26,48
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Au fost selectate mai multe râuri care se caracterizează prin revărsări în timpul apelor mari. Zonele
potențiale cu riscul de inundații prin revărsare au fost trasate de – a lungul albiilor prin punctele unde lunca se
unește cu versanții văii (fig.8). După datele caolculate suprafața totală inundabilă prin revărsare în țară este de
1,522.8 km2 sau 4,5% din teritoriu (tab.4).
Tabelul 4: Zone potențiale supuse inundării prin revărsarea râurilor
Nr. Bazin hidrografic Suprafața bazinului, km2 Suprafața inundabilă, km2 Suprafața inundabilă, %
1.
Ialpug
3245,6
60,73
1,87
2.
Botna
1699,7
76,21
4,48
3.
Camenca
503,3
126,32
25,10

Figura 7 Ariile potential supuse prin scurgerea de Figura 8 Ariile potential supuse prin revărsarea
versanți calculate pe bazine hidrografice ale râurilor râurilor calculate pe bazine hidrografice din
din Republica Moldova.
Republica Moldova
Rezultatele acestei activități permite identificarea posibilelor zone care pot fi acoperite cu apa și afectate
de inundații pe bazinele hidrografice și regiunile administrative ale Republicii Moldova.
Concluzii
Fotogrametria este știința care ne poate ajuta să soluționăm anumite probleme cu privire la inundație
prin crearea unui Model Digital al Terenului ce ne permite identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor,
tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor. Toate aceste cunoștinte despre teritoriu ne vor permite
reducerea inundațiilor, astfel încât comunitățile umane și toți cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă
nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social durabil.
Inundațiile și în special marile inundații constituie unele dintre fenomenele naturale care au marcat și
marchează profund dezvoltarea societății umane, din punct de vedere geografic ele sunt cele mai mari
producătoare de pagube și victime omenești. Numărul mare de inundații a adus la creșterea responsabilității
sociale la o nouă abordare. Această abordare a deschis calea spre a face față provocărilor viitoare prin
introducerea unor noi concepte, unor noi metode moderne de prevenire a inundatiilor în special în Republica
Moldova.
Modelul 3D al terenului este una din cele mai importante unelte pentru sistemele informatice geografice,
el are ca rol îmbunătățirea funcției de analiză și vizualizare. Utilizând modelele 3D ale terenului, calculele
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volumetrice devin mai ușoare și mai precise. Spre exempu, pot fi calculate volume de terasamente pentru
lucrări de canale, drumuri, construcţii, baraje, cât şi volume pentru ape sau lacuri.
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1. COCIUG A., GRAMA T., TRIBOI A., GAVRILIȚA A., “Calamităţile în Moldova şi combaterea
lor”. Chişinău, 1997;
2. https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_147.pdf
3. http://www.meteo.md/images/uploads/gis/arii_inundabile.pdf
4. http://protv.md/stiri/international/fenomen-spectaculos-in-california-ce-a-aparut-intr-un-lac-dupa--2514141.html
5. http://agora.md/stiri/47391/opt-ani-de-la-cele-mai-mari-inundatii-din-istoria-republicii-moldova

152

ROLUL INSTRUIRII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ACTIVITĂȚII VITALE
ÎN FORMAREA VITORULUI INGINER
Andreea PUȘCAȘU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Dezvoltarea tehnico-ştiinţifică, condiţionată de necesitatea dezvoltării economiei, odată cu sporirea
securităţii social-economice a civilizaţiei umane, a favorizat, concomitent, apariţia unor noi tipuri de pericole, atât pentru
sănătatea populaţiei, cât şi pentru mediul înconjurător. Evidenţierea pericolelor, evaluarea riscurilor şi pronosticarea
situațiilor de urgență (S.U.), pregătirea populaţiei şi a specialiştilor pentru acţiuni eficiente în condiţiile S.U. trebuie să
constituie baza politicii statului în domeniul asigurării securităţii tehnogene şi în cazul hazardurilor naturale. Elaborând
noi mijloace tehnice și tehnologii, inginerul este obligat să asigure funcţionarea iresponsabilă a acestora, nivelurile
necesare de ecologizare şi securitate. În acest scop inginerul trebuie să posede cunoştinţe nu doar în domeniul activităţii
sale profesionale, dar şi cunoştinţe temeinice în domeniul Securităţii Activităţii Vitale.
Cuvinte cheie: activitate, mediu de trai, pericol, hazard natural, accident, sănătate, securitate.

Activitatea vitală este un proces biologic complicat care se desfăşoară în organismul omului şi care
permite păstrarea sănătăţii şi a capacităţii de muncă. O condiţie necesară şi obligatorie pentru decurgerea
procesului biologic normal este activitatea (mişcarea). Activitatea include omul într-un sistem complicat de
relaţii reciproce, de legături şi condiţii complexe cu mediul de trai. În ciclul vital al omului, starea cotidiană a
sistemului „omul - mediul de trai” are mai multe variante. Cele mai caracteristice şi mai frecvente sunt
următoarele sisteme:
− omul – mediul nativ (înconjurător);
− omul – maşina – mediul zonei de muncă (mediul de producere);
− omul – mediul urban (comunal).
În toate variantele sistemului „omul – mediul de trai” componenta constantă este omul, iar mediul de
trai este determinat de alegerea acestuia.
Omul a existat, în toate timpurile, într-un anturaj de diferite pericole. Începutul civilizaţiei umane a fost
marcat de pericole legate, de regulă, de cauze cu caracter natural. La aceste pericole trebuie atribuite, în primul
rând, nivelul insuficient de alimentare a omului şi dependenţă considerabilă a vieţii acestuia de factorii
climaterici. Durata de viaţă care este un indice al securităţii activităţii vitale, pentru omul primitiv constituia
circa 25 de ani.
Creşterea nivelului de securitate, adică modernizarea protecţiei de pericolele cu caracter natural, devine
unul din motivele prioritare ale activităţii oamenilor, chiar de la primii paşi ai civilizaţiei noastre. Necesitatea
protecţiei de influenţele naturale nefavorabile a condus la dezvoltarea abilităților de construcţie, a determinat
necesitatea de noi materiale şi surse de energie. Insuficienţa produselor alimentare a favorizat industrializarea
activităţii agricole, crearea diferitor tipuri de îngrăşăminte pentru sporirea fertilităţii solurilor etc. Epidemiile,
care se produceau din cauza creşterii numărului populaţiei şi a densităţii acesteia în anumite regiuni, au condus
la necesitatea îmbunătăţirii radicale a condiţiilor igienico-sanitare de trai, la dezvoltarea rapidă a medicinei şi
industriei farmaceutice. Ca urmare, nivelul securităţii activităţii vitale a omului, pe măsura dezvoltării
civilizaţiei umane, era în permanentă ascensiune. La etapa actuală, durata medie de viaţă a omului, în cele mai
dezvoltate ţări, constituie circa 80 de ani.
Dezvoltarea tehnico-ştiinţifică, condiţionată de necesitatea dezvoltării economiei, odată cu sporirea
securităţii social-economice a civilizaţiei umane, a favorizat, concomitent, apariţia unor noi tipuri de pericole,
atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi pentru mediul înconjurător. Aceste pericole, de provenienţă tehnogenă,
au fost create prin nimerirea, în toate componentele mediului înconjurător, a deşeurilor industriale şi a
produselor uzate fizic şi moral, de necesitatea participării omului în activitatea profesională, activitate însoţită
de diverse surse de influenţă nefavorabilă asupra sănătăţii acestuia.
Progresul tehnico-ştiinţific, antrenând în circuitul industrial materii prime şi resurse colosale,
îmbogăţeşte societatea umană cu mijloace tehnice şi tehnologii tot mai complicate şi mai performante,
îmbunătăţeşte calitatea vieţii oamenilor. Totodată, sporeşte considerabil pericolul declanşării avariilor
tehnogene şi a dezastrelor, apare o ameninţare potenţială pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul
ambiant nativ.
Care, totuşi sunt cauzele apariţiei fenomenelor negative care duc la diverse situaţii de urgenţă (S.U.)?
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Primo – acţiunea conştientă a omului asupra proceselor naturale, care transformă natura în obiect şi
unealtă a vitalităţii sale. Ca urmare, mediul nativ degradează tot mai accentuat, este dereglat echilibrul stabilit
pe parcursul evoluţiei sistemelor ecologice. Astfel, conform datelor Centrului de Cercetare în domeniul
catastrofelor epidemiologice de la Bruxel, în ultimii 30 de ani în lume, din cauza hazardelor naturale au murit
circa 4 milioane de oameni şi au avut de suferit peste 3 milioane de oameni.
Secundo – erorile în alegerea tehnologiilor. Pe de o parte edificarea unor obiective „prestigioase”, în
care sunt mascate ameninţările declanşării S.U., iar pe de altă parte – tendinţa de a economisi din contul
cheltuielilor pentru asigurarea fiabilităţii şi securităţii tehnologice.
Terţio – supremaţia factorului uman în apariţia avariilor la sistemele inginereşti. Experţii în domeniul
securităţii industriale consideră, că de erorile umane sunt condiţionate 45% din situaţiile extremale la S.A.E.
şi 80% din aviacatastrofe. Şi mai mare este acest indice (eroarea umană) pentru avariile în transportul auto,
inclusiv la transportarea încărcăturilor periculoase. Reieşind din cele menţionate urmează, că evidenţierea
pericolelor, evaluarea riscurilor şi pronosticarea S.U., dezvoltarea şi perfecţionarea forţelor şi mijloacelor de
lichidare a acestora, pregătirea populaţiei şi a specialiştilor pentru acţiuni eficiente în condiţiile S.U. trebuie să
constituie baza politicii statului în domeniul asigurării securităţii tehnogene şi în cazul hazardurilor naturale.
Aşadar, făcând incursiune în mediul natural, legile căruia omenirea încă nu le-a însuşit îndeajuns, creând
sisteme tehnice şi complexuri inginereşti tot mai puternice şi mai sofisticate, oamenii au format un mediu nou,
artificial, de trai – tehnosfera, legităţile funcţionării căruia, cu atât mai mult, sunt insuficient cunoscute. Dacă
se mai ia în consideraţie faptul, că dezvoltarea morală şi culturală a civilizaţiei rămâne în urmă, faţă de ritmurile
progresului tehnico-ştiinţific, devine evidentă creşterea riscului pentru sănătatea şi viaţa omului contemporan.
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mortalitatea cauzată de accidente, la etapa actuală
ocupă locul trei după bolile cardio-vasculare şi oncologice. Însă, dacă de boli mor, în principal, oamenii în
vârstă, atunci în accidente îşi pierd viaţa, în mare parte, persoanele apte de muncă. Datele statistice
demonstrează că traumatismul este cauza principală a decesului oamenilor cu vârsta până la 40 de ani. Aceste
circumstanţe sunt create de o serie de cauze obiective: în primul rând, a crescut preţul erorii (greşelii): omul
contemporan trebuie să plătească mult mai scump pentru greşelile sale, faţă de omul primitiv. În al doilea rând,
s-a modificat adoptarea omului faţă de risc. Mijloacele tehnice au pătruns atât de adânc în viaţa cotidiană şi în
activitatea de muncă, încât omul adesea uită că acestea sunt şi o sursă de pericol sporit. Fiind incontestabile
obiectivitatea şi materialitatea pericolelor, legate de diversitatea activităţilor, acestea, totuşi, prezintă o
ameninţare potenţială pentru oameni. Un pericol real (autentic) este şi omul-însuşi, de aceea traumatismul, în
activitatea sa, reflectă nu voia întâmplării, ci este o urmare a propriilor intrigi şi rătăciri (greşeli).
Din cele menţionate, se poate face concluzia, că pericolul potenţial este o proprietate universală a
procesului de interacţiune a omului cu mediul de trai la toate etapele ciclului vital. Axioma referitoare la
pericolul potenţial predetermină, că toate acţiunile omului şi toate componentele mediului de trai, în primul
rând mijloacele tehnice şi tehnologice, pe lângă şirul de calităţi şi rezultate pozitive, posedă capacitatea de a
genera factori periculoşi şi nocivi (vătămători). Orice nouă acţiune sau rezultat pozitiv, inevitabil va fi însoţit
de un potenţial pericol sau de mai multe pericole. Trebuie de avut în vedere, că prezenta pericolului potenţial
într-un sistem nu totdeauna este însoţită de acţiunea negativă a acestuia asupra omului. Pentru ca acţiunea
pericolului să se realizeze este necesară îndeplinirea a trei condiţii:
1) pericolul (nocivitatea) există în realitate;
2) omul se află în zona acţiunii pericolului;
3) omul nu are mijloace suficiente de protecţie.
Criteriu (măsură) a realizării pericolului este riscul, determinat de probabilitatea aflării omului în zona
de acţiune a pericolului.
Un risc foarte mic mărturiseşte despre lipsa pericolului real în sistem şi, invers, cu cât este mai mare
riscul, cu atât este mai mare realitatea influenţei pericolului.
Crearea unei locuinţe sigure nu este altceva decât tendinţa de a se asigura personal şi a-si asigura familia
cu protecţia de factorii periculoşi naturali (trăsnet, precipitaţii etc.) şi nocivi (temperatura joasă sau sporită,
radiaţia solară, vânturile uraganice etc.). Însă construcţia locuinţei ameninţă să se prăbuşească, să se aprindă,
să provoace intoxicare cu fum şi produse ale arderii ş.a.
Prezenţa în casele şi apartamentele contemporane a unei diversităţi de aparate şi dispozitive fac viaţa
omului mai uşoară, creează confortul necesar, dar concomitent introduc în traiul cotidian un complex de factori
periculoşi şi nocivi: curentul electric, câmpul electromagnetic, zgomotul, nivel sporit de radiaţie. Identic se
dezvoltă procesele şi în mediul de producţie.

154

Aşadar, sistematizând cele menţionate putem face concluzia că securitatea activităţii vitale prezintă în
sine starea mediului înconjurător (mediului de trai) la care se exclude posibilitatea afectării organismului
omului în procesul diverselor tipuri de activitate.
Baza obiectivă a apariţiei problemelor legate de securitatea activităţii vitale (S.A.V.) este asigurarea
securităţii şi păstrarea sănătăţii omului în sistemul „omul - mediul de trai - maşina”. Este o disciplină calitativ
nouă, care integrează în sine securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia civilă, protecţia inginerească a
mediului înconjurător, realizările unui şir de ştiinţe, aşa ca: psihologia, sociologia, igiena, teoria fiabilităţii
ş.a.m.d.
S.A.V. este ştiinţa despre păstrarea sănătăţii şi asigurarea securităţii omului în mediul de trai, având
destinaţia de a dezvălui şi identifica factorii periculoşi şi nocivi, a elabora metode şi mijloace de protecţie a
omului prin diminuarea acestor factori până la un nivel acceptabil, precum şi a măsurilor de lichidare a
urmărilor situaţiilor de urgenţă (excepţionale) cu caracter paşnic şi militar.
Scopul instruirii în domeniul S.A.V. ester cunoaşterea sistemului care asigură securitatea oricărei
activităţi, cu scopul de a înarma viitorii specialişti cu cunoştinţe tehnice şi practice necesare pentru:
− crearea condiţiilor sănătoase şi nepericuloase de activitate vitală;
− proiectarea mijloacelor tehnice noi şi a proceselor tehnologice în conformitate cu cerinţele actuale
în domeniul ecologiei şi securităţii exploatării acestora, cu considerarea stabilităţii funcţionării
obiectivelor economice şi a sistemelor tehnice;
− pronosticarea şi adaptarea soluţiilor competente în condiţiile situaţiilor de urgenţă pentru protecţia
populaţiei şi a personalului de producţie a obiectivelor economice de posibilele urmări ale
avariilor, catastrofelor, hazardelor naturale şi folosirii mijloacelor contemporane de afectare,
precum şi în procesul lichidării acestor urmări.
Problemele ştiinţifice ale S.A.V. se referă la analiza teoretică şi elaborarea metodelor de identificare
(dezvăluirea şi evaluarea cantitativă) a factorilor periculoşi şi nocivi, generaţi (creaţi) de elementele mediului
de trai (mijloacele tehnice, procesele tehnologice, materiale, clădiri şi edificii, elementele tehnosferei,
fenomenele naturale). În cercul problemelor ştiinţifice mai sunt incluse: evaluarea complexă, multifactorială,
a influenţei condiţiilor nefavorabile de trai asupra capacităţii de muncă şi sănătăţii omului; optimizarea
condiţiilor de activitatea şi odihnă; realizarea metodelor noi de protecţie; modelarea situaţiilor de urgenţă etc.
Obiectul general de studiu în domeniul S.A.V. este ansamblul de fenomene şi procese în sistemul „omul
- mediul de trai” care influenţează negativ.
Problemele concrete studiate de S.A.V. sunt:
− legităţile obiective de apariţie a factorilor periculoşi şi nocivi în biosferă şi tehnosferă;
− capacităţile anatomo-fiziologice ale omului de a suporta acţiunea factorilor periculoşi şi nocivi în
situaţii cotidiene (obişnuite) şi excepţionale;
− mijloacele de creare a condiţiilor confortabile şi nepericuloase de activitate vitală şi de păstrare a
mediului natural;
− bazele juridice şi organizatorice ale asigurării S.A.V.
Mijloacele de cunoaştere în domeniul S.A.V. sunt: observaţia, modelarea, experimentul, statistica
matematică, analiza, sinteza, pronosticarea etc. Baza cunoaşterii o formează legile lumii naturale, ale medicinei
profesionale (igiena muncii) şi ale fenomenelor sociale.
Alegerea formelor optimale de activitate a omului, organizarea muncii, selecţia profesională se bazează
pe principii medico-biologice şi social-juridice. Principiile social-juridice sunt folosite pe larg la realizarea
controlului şi dirijării în sistemele de asigurare a securităţii. La acestea se referă următoarele principii:
influenţei admise, urmărilor directe şi îndepărtate, organizării naţionale a locului de muncă ş.a. La asigurarea
condiţiilor optimale de activitate şi securitate în mediul de trai se utilizează, în mare măsură principiile tehnicoinginereşti, şi anume: principiul inadmisibilităţii, blocării, ermetizării, izolării etc. Se folosesc sisteme de
acomodare a condiţiilor de trai, aşa ca: sistemele de iluminat, de ventilaţie, de încălzire, de climatizare etc.
Păstrarea biosferei, asigurarea securităţii şi a sănătăţii oamenilor sunt probleme de ansamblu, deloc
simple. Soluţionarea acestora este posibilă doar în baza unui anumit nivel de instruire a întregii populaţii şi
dezvoltarea sistemului de pregătire a specialiştilor în domeniul S.A.V. Nivelul de instruire generală, care
trebuie să-l posede orice cetăţean, trebuie să asigure pregătirea la nivelul cunoaşterii şi înţelegerii problemelor
S.A.V., aceasta (instruirea) trebuie să înarmeze omul cu deprinderi şi procedee de asigurare a securităţii
personale şi colective, cu bazele păstrării şi folosirii raţionale a resurselor şi bogăţiilor naturale. Urmează
pregătirea cadrelor tehnico-inginereşti din toate domeniile de activitate, deoarece mijloacele tehnice şi
tehnologice create şi exploatate de către aceştia sunt sursele de bază ale factorilor periculoşi şi nocivi, care
acţionează în mediul de trai.
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Este regretabil faptul, că în cadrul UTM s-a redus dramatic, la majoritatea facultăților, numărul de ore
pentru instruire în domeniul S.A.V. Unica instituție cu profil tehnic, care pregătește viitorii conducători ai
activității de producere nu avea dreptul să o facă. Roadele deja țara le culege și le va culege încă mulți, mulți
ani înainte. Nivelul scăzut de cultură a securității, de disciplină tehnologică, de cultură generală se observă la
tot pasul. Pierderile umane în sfera de producere, în transporturi, construcții, deservire etc. sunt la ordinea zilei.
Elaborând noi mijloace tehnice și tehnologii, inginerul este obligat să asigure funcţionarea iresponsabilă
a acestora, nivelurile necesare de ecologizare şi securitate. În acest scop inginerul trebuie să posede cunoştinţe
nu doar în domeniul activităţii sale profesionale, dar şi cunoştinţe temeinice în domeniul Securităţii Activităţii
Vitale.
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PARTICULARITIES IN APPLYING THE SALES COMPARISON
APPROACH: CASE STUDY

Irina FIODOROVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
În practica evaluatorii se confruntă cu diferite cazuri specifice, dat fiind faptul că fiecare bun imobil este unic:
are caracteristicile constructive (suprafața, starea fizică, îmbunătățiri, planificarea, etc.), amplasare și utilități unicale.
Apartamentele sunt considerate obiecte imobiliare, care sunt ușor de evaluat, deoarece piața este binedezvoltată și sunt
o mulțime de oferte pentru aplicarea abordării analizei comparative a vînzărilor și de obicei aceste sunt obiectele tipice,
cu mai puține divieri. Totodată, se mai întâlnesc cazuri mai complicate, care necesită o analiză mai profundă. În lucrarea
data este prezentat un caz deosebit, deoarece are careva neconcordanțe juridice (suprafața înregistrată nu coincide cu
suprafața din plan), la fel, a fost anexată o terasa deschisă cu suprafața de 73,1 m.p., ce constituie o treime din suprafața
totală. Toate nuanțele au fost examinate și explicate, și în final au fost trase concluzii asupra aspectelor procesului de
evaluare.
Key words: sales comparison approach, feature, characteristic, comparable object, adjustment, market value.

Each real-estate object is unique in its nature: it has specific construction characteristics, including
materials, area, and configuration; location (in perspective of both the city and the building, it is situated); and
different utilities. Valuers should analyse prudently a real-estate entity before researching for similar ones on
the market in order to identify which characteristics are the key features. Some of them would be true for all
objects: •type; • location; • area; • condition; • utilities.
The easiest objects to find the comparatives are considered to be apartments. Indeed, this segment of the
real-estate market is significantly developed as there are thousands of offers for modern buildings as well as
for typical dwellings. However, from time to time, there arise more complex cases for a valuer even with
apartments. One of these cases is presented below.
Description of the apartment
The apartment is located in the centre of Chișinău, on the first floor of a 5 storey building. It consists of
a living and 2 bedrooms, a kitchen, two bathrooms, several storerooms and wardrobes, and a terrace, total
registered area being equal to 212,5 sq.m. The physical apartment condition is good; it is connected to the
aqueduct, sewerage, electricity, gas and has autonomous heating system. The material of the construction is
reinforced concrete.
Examining the documents, it’s evident that the terrace has area of 73,1 sq.m., which is roughly a third
of the total area. In addition, there was noticed the difference between the area mentioned in all the documents
and the area according to the plan: it is 10 sq.m. less than registered officially. There might be various
explanations: the engineer made a mistake while describing the plan; the flat was replanned, so the area of the
rooms has changed. There still appears a question: which surface should a valuer use in the calculation? If you
chose wrong you will overestimate or underestimate the real value at the rate of 10 sq. m. In this situation a
valuer should demand the landlord to inquire measurement of the property, and if needed, to register the
corrected area; else, a valuer must annul the valuation service contract. In this case the registered area was
used for valuation process.
The sales comparison approach
For this method, analysing the offers on the market, there were determined 3 comparable objects. The
dominant feature for the search was the location of the apartments. One of them is situated in the same building,
the other two are in a building 250 meters from the object of evaluation. The information about them is
presented in the table 1.
Table 1: Characteristics of comparable flats
Characteristic
O1
O2
O3
Location
The same building
Block of flats in 250 m Block of flats in 250 m
Area, sq. m.
125
115
97
Construction material
Reinforced concrete
Bricks
Bricks
Physical condition
Good
Good
Good
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Type of heating system
Floor
Utilities
Furniture
Price, euro

Autonomous (incl.
underfloor)
4th out of 5
None
Full
139 000

Autonomous per block

Autonomous per block

2nd out of 9
None
Full
98 100

3rd out of 9
None
Partially
85 100

Studying comparable objects, it is notable there are no utilities, like terrace. The offered prices refer
only to capital construction, which needs a bigger investment to be constructed in comparison to an open
terrace. That’s why the total area of valued apartment was divided: 139,4 sq.m. are taken as the key area for
valuing process, while the terrace with 73,1 sq.m. is considered as a utility (because the construction costs are
less).
Preliminary calculations showed, though, the selected objects from another building are not quite
representative: the valued apartment (as well as comparable object 1) is located in a block with a heightened
comfort, due to reduced number of apartments (2 per floor), while the comparable objects 2&3 are in a standard
multi-flat building. At least one of them should be substituted with more similar apartments.
Unfortunately, the area where the valued apartment is situated, is composed of a limited number of
newly built blocks of apartments, mainly consisting of single-family houses or flats on the ground. Therefore,
a larger area was explored.
As city center has mostly commercial and administrative realty, only one similar object was found as a
substitute for comparable 3, because it has the smallest area. The updated information about comparable flats
is presented in table 2.
Table 2: Characteristics of comparable flats (updated)
Characteristic
O1
O2
O3
Location
The same building
Block of flats in 250 m
Block of flats in 1250 m
Area, sq. m.
125
115
185
Construction material
Reinforced concrete
Bricks
Limestone bricks
Physical condition
Good
Good
Good
Type of heating
system
Floor
Utilities
Furniture
Comfort level
Price, euro

Autonomous (incl.
underfloor)

Autonomous per block

Autonomous (incl.
underfloor)

4th out of 5
None
Full
high (2 flats per floor)
139 000

2nd out of 9
None
Full
medium
98 100

3rd out of 7
None
Full
high (1flat per floor)
220000

As one may notice, the new comparable does not have any kind of utilities. The presence of one with a
terrace would consist an advantage, as it would be the reference point to estimate the correction for utilities.
Unfortunately, no analogous apartments with such a utility were found: there were two-storey flats with a
terrace, there were flats with a terrace on Stefan cel mare street (the Main Street in the city) or there were flats
with a terrace in an old building. For all of these categories, it would be difficult to estimate corrections for the
number of levels in the apartment, for ultra-central location (the correction would be to big, which is also not
a good sign), for the type of building, which at the same time needs to refer to depreciation.
The calculation of the market value for valued object is presented in table 3. According to national
norms, there are 4 obligatory characteristics (transmitted rights, financing conditions, terms of transaction,
market conditions) which were skipped as they are identical, and there is no need to adjust the price.

Characteristic
Location
Price, €
Total area, sq.m.
Price per sq.m.

Table 3: Calculation of market value applying sales comparison approach
Valued Object
O1
O2
O3
Chisinau, city
The same
Block of flats in Block of flats in
center
building
250 m
1250 m
139 000
98 100
220 000
139,4
125
115
185
1 112
853
1 189
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Agjustment for negociation
Adjusted price, €/sq.m.
Adjustment for location
Construction material
Adjustment
Physical condition
Adjustment
Year of construction
Adjustment
Type of heating system
Adjustment
Floor
Adjustment
Area, sq. m.
Adjustment
Furniture
Adjustment
Comfort level

Reinforced
concrete
Good
2004
Autonomous
1st out of 5
139,4
high (2 flats per
floor)

Adjustment
Utilities

0,90
1 001
1,00
Reinforced
concrete
1,00
Good
1,00
2004
1,00
Autonomous
(incl. underfloor)
0,98
4th out of 5
0,98
125
1,00
Full
0,90
high (2 flats per
floor)
1,00

equipped open
terrace

International Standards

Moldovan Norms

Adjustment
Adjusted price, €/sq.m.
Coefficient
Arithmetic average,
€/sq.m.
Weighted average,
€/sq.m.
Market value, €
Market value, lei
Number of adjustments

0,95
810
1,00

1,10

0,90
1 070
0,95
Limestone
bricks
0,98
Good
1,00
2005
1,00
Autonomous
(incl. underfloor)
0,98
3rd out of 7
0,97
185
1,03
Full
0,90
high (1flat per
floor)
0,97

None

None

None

1,15
995
3

1,15
934
2

1,15
979
1

8
16%
154
44%
526

8
-7%
-56
43%
465

Bricks
0,96
Good
1,00
1999
1,02
Autonomous per
block
1,03
2nd out of 9
0,97
115
0,98
Full
0,95
medium

969
972
135 481
2 655 093
4
1%
24
27%
298

Net adjustment
Brut adjustment
Adopted value,
€/sq.m.
Market value, €
Market value, lei

995
138 676
2 717 711

The market value was calculated in 2 ways: according to Moldovan Norms and to International
Standards. Moldovan norms permit to use weighed average, while International Standards impose to choose
one of the values, which was corrected the least (brut adjustment is the smallest). Market values differ a bit, as
a market value is not an exact sum, but an interval. Adjustments are explained in table 4.
Table 4: Explanation of adjustments applied
Explanation
O1 and O3 fall into category of realty whose owners must pay extra-taxes, thus,
Negotiation
there will be fewer potential buyers and seller will yield up to 10%.
Location
O3 is located better in comparison with the VO.
Construction material Depending on the material price and its properties, O2&O3 prices were lowered.
Adjustment
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Physical condition
Year of construction
Type of heating
system
Floor
Area, sq. m.
Furniture
Comfort level

Utilities

No adjustment.
As there is not a technical examination, valuer adjusted O2 price (1 year=0,5%)
O1&O3 are in more favorable condition, as underfloor heating represents an
advantage; O2 is in a less favorable condition, as the temperature is set for the
whole building, not per apartment.
1st and last floor apartments are always in a less favorable condition comparing
with others. The reduction of the price was applied to all CO.
The smallest the aria – the more expensive is 1 sq.m. O2&O3 prices were adjusted
respectively.
Deduction was calculated based on approximate prices for furniture left by seller.
Blocks with reduced number of flats per floor have a higher level of comfort.
Adjustment was estimated referring to the cost of execution of a terrace. In medium,
it is equal to 150€ per sq. m. Still, it is difficult to erect a similar utility on the middle
floors, unless it was provided by initial plan. Also, there is difference between a
terrace on the 1st and the last floor: usually, the last variant is located on the roof.
The 1st floor terraces (as in this case) sometimes are on the ground; and as it’s
registered – this earth parcel cannot be taken and sold, and built on. The prices on
lots in city centre start with 150€ per sq.m. Thus, the terrace has min 15 per cent
share in the flat’s value.

Valuer shall appreciate on his own most of the adjustments, as there are no statistical or analytical data
available, for instance, about negotiation level, as it is done in other countries.
Conclusions
1. Sales comparison approach can be used in valuation process of an apartment in Chisinau, as there are
enough offers on real estate market.
2. Valuer should always carefully analyse the object and identify the features, which may influence the
final opinion on market value considerably. Thus, relying only on common belief that location is the
most important factor valuer might under- or over-estimate an object. For Chisinau there are several
categories of such specific real-estate units: flats on the attic-level constructed as an extension of an
old 5-store building; apartments with terraces; apartments in 2 levels; apartments created as a result
of combination of several dorm rooms or even of a whole section; penthouses; apartments with
panoramic view; etc.
3. Valuers in Moldova do not have any list of recommended adjustments for each category of realty.
This way, some valuers may estimate the value wrong, not applying a necessary correction just
because they would never think this influences a lot.
4. Valuers in Moldova can use different methods to draw a conclusion about the value according to sales
comparison approach, as this is not regulated by any national laws, norms or standards. As a result,
valuer may use arithmetic average, weighted average (percentage or coefficient) or adopted value in
order to calculate market value, which again can cause a difference in the final result.
Note: The detailed information about the object of valuation and the offers is kept at the author’s archive.
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DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Antonina SECUREANU
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Proprietatea intelectuală este un pilon al progresului pe zi ce trece, o formă a dezvoltării economice și
o modalitate de valorizare a creativității umane. Protecția acestui tip de activ economic devine din ce în ce mai
indispensabilă ca post factum al majorării posibilităților de a o prelua pe nedrept. Totodată valoarea unei proprietăți
intelectuale rămîne una din nuanțele principale propuse studiului întru analizarea posibilităților și modului cît mai
obiectiv de acțiune a unui evaluator. De asemenea nu altceva decît valoarea stabilește poziția unui obiect al PI în
societate și mediul economic. În acest articol autorul a examinat metodologia aplicată în evaluarea obiectelor drepturilor
de proprietate intelectuală, legile care reglementează activitatea dată, rolul proprietății intelectuale în economia și
dezvoltarea unei țări precum și încălcarea acestor drepturi.
Cuvinte cheie: proprietate intelectuală, drept exclusiv, drept de proprietate, valoare.

Introducere
Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementeză
raporturile privind protecția creației intelectuale în domeniul industrial, științific, literar și artistic, precum și
semnele distinctive ale activității de comerț.[1] Acest drept a apărut în urma dorinței oamenilor de a-și proteja
într-un mod oarecare proprietatea sa intelectuală. Aceste drepturi sunt protejate prin lege și oferă proprietarilor
protecție deplină asupra proprietății sale. Un aspect pozitiv al acestor drepturi consta în dreptul titularului de a
fi singura persoană care are dreptul să exploateze obiectul dreptului său de proprietate intelectuală. Dreptul de
folosință se utilizează doar de proprietar strict și nemijlocit. Totodată, aceste drepturi privite din alt punct de
vedere, au și un aspect negativ cum ar fi dreptul titularului de a interzice altor persoane dreptul de a folosi sub
orice formă bunul din proprietatea sa, fără acordul său.
1. Importanța proprietății intelectuale
Importanța prorietății intelectuale, la fel ca și necesitatea ei de a fi evaluată a fost recunoscută pentru
prima dată de Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 1883 și de Convenția de la
Berna pentru protecția lucrărilor artistice și literare din 1886. [5] Există mai multe motive care face foarte
importantă necesitatea de protejare și evaluare a proprietății intelectuale. Unul dintre aceste motive este faptul
că progresul și dezvoltarea umanității depinde de creativitatea ei în mai multe domenii, în special cel tehnic și
cultural. În al doilea rînd, protecția juridică a creațiilor noi sporesc investițiile, și duc spre realizarea altor
inovații. În al treilea rînd, evaluarea și protecția acestui tip de proprietate stimulează creșterea economică, noi
ramuri de activitate, totodată duce și la îmbunătațirea calității veții.[4]
Proprietatea intelectuală joacă un rol foarte important în economia națională, chiar și în contextul unei
crize economice majore, domeniul proprietății intelectuale nu va avea de suferit, rămînind în continuare un
domeniu care va continua să aducă venituri enorme, deoarece este singurul care gestionează și piermite
folosirea anumitor tipuri de servicii, mecanisme, produse, în toate domeniile economiei.
2. ,,Furtul” proprietății intelectuale
Furtul PI amenință securitatea noastră economică. Se estimează că furtul PI costă companiile din SUA
250 miliarde de dolari anual. Un studiu realizat de Institutul pentru Politici de Inovare din 2017 arată că furtul
de drepturi de autor costă economia S.U.A. în valoare de 58 de miliarde de dolari pierdute și 2,6 miliarde dolari
în totalul veniturilor fiscale pierdute.[10]
Furtul de date din domeniu afectează lucrătorii din SUA. Se estimează că 750 000 de locuri de muncă
din S.U.A. s-au pierdut datorită acestei probleme în creștere, inclusiv a numeroaselor posturi de producție cu
plată înaltă. Întreprinderile mici sunt în mod deosebit expuse riscului, deoarece adesea nu au capacitatea și
resursele necesare pentru a-și proteja mărcile comerciale sau drepturile de autor. Eastman Machine Company,
afacerea mică de familie din New York, care produce mașini de tăiat manual și automat, a avut o linie de
produse contrafăcută de un producător chinez. Ca rezultat, produsul legitim al companiei Eastman a fost
aproape complet eliminat din cea mai mare piață mondială de mașini de debitat. În vreme ce produsul
contrafăcut a înflorit, Eastman a trebuit să-i concedieze aproape două treimi din forța de muncă.[10]
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Astfel de situații se întîlnesc tot mai des proprietarii de mici afaceri recent apărute pe piață, care nu au
posibilitate și resuse necesare ca să își poată proteja proprietatea intelectuală. Astfel deseori ei sunt nevoiți să
sa retragă de pe piață, iar în locul produselor lor să apară altele contrafăcute, de o calitate inferioară.
Cu o situație partial similară s-a confruntat compania de patisierie „Krasnîi Octeabri” care deține dreptul
exclusive asupra ciocolatei cu denumirea „Аленка”. Dreptul său de autor a fost încălcat de către compania
"Славянка" care producea la rîndul ei confecții de patiserie sub denumirea „Алина” sub același ambalaj, gamă
de culori și imagine precum compania sus menționată. În urma proceselor de judecată s-a ajuns la un consens
că compania "Славянка” va schimba ambalajul și va achita 15 mln ruble rusești compensație.
Unul dintre cele mai șocante exemple de încălcare a mărcii internaționale, este cea a unui restaurant sudcoreean specializat în prepararea bucatelor din pui, care a pierdut o bătălie cu vestitul designer și creator
vestimentar Louis Vuitton. În urma acestui incident judecata a decis în favoarea designerului după ce a stabilit
că numele restaurantului Louis Vuiton Dak era prea asemănător cu denumirea brandului Louis Vuitton. Pe
lângă încălcarea denumirii, sigla și ambalajul produselor folosite de restaurant reflectatau în deaproape
imaginile iconice ale designerului.
Restaurantul a fost în cele din urmă lovit cu încă 14,5 milioane de dolari amendă pentru neconformitate,
după ce și-a schimbat numele imediat după prima decizie luată de judecată în LOUISVUI TONDAK.[11]
Totuși nu de fiecare dată încălcarea dreptului de proprietate duce spre nemulțumiri și pagube mari, cum
sa întîmplat și în cazul scriitorului american Patrick Wensink, care a puplicat o carte a cărei copertă a fost
elaborata sub marca comerciala a vestitului brand de whisky Jack Daniels. În urma publicarei compania de
whisky a trimis o scrisoare autorului prin care ii interzice sa foloseasca acesta marca si sa inceteze vinzarea
cărtii. Autorul însa nu a facut acest lucru , ba mai mult a postat public scrisoarea si coperta cărtii. În cele din
urmă pozele date au devenit virale pe internet, facînd-ul popular pe autor si tot odata facind publicitate
brandului Jack Daniels. În urma a cestei publicitati vînzarile companiei Jack Daniels au crescut, aducîndui
venituri de citeva milioane.[10]
3. Metodologia de evaluare a proprietății intelectuale
Literatura privind procesul de evaluare a proprietății intelectuale conform Standardelor Internaționale
este destul de largă, la determinarea valorii proprietății intelectuale, în mod tradițional se utilizează trei metode:
metoda analizei comparativă a vânzărilor, metoda constului și metoda venitului.
Scopul evaluării va determina de obicei premisa adecvată a valorii. În cele mai multe situații comerciale,
valoarea de piață este o premisă adecvată. Standardele internaționale de evaluare definesc valoarea de piață
ca: suma estimată pe care o proprietate ar trebui să o schimbe la data evaluării între un cumpărător dispus și
un vânzător doritor într-o tranzacție de lungă durată, după un marketing adecvat, în care părțile au acționat
fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.[6]
Metoda costului susține că există o legătură între costurile suportate în procesul de dezvoltare a PI și
valoarea finală a acestuia, cuantifică suma care este necesară pentru înlocuirea PI și a cîștigurilor pe care le-a
făcut pe baza principiilor de substituție și a echilibrului prețurilor. Metoda costului de regulă calculează toate
cheltuielile suportate pentru obținerea PI ( taxe, servicii juridice, resurse umane) și le fixează într-o anumită
dată pentru a se ține cont de inflația ulterioară.[7]
Metoda comparațiilor directe a vânzărilor Această abordare stabilește valoare în comparație cu
vânzările recente de active comparabile. Informațiile privind vânzările independente de brevete și mărci
comerciale sunt uneori disponibile; cu toate acestea, PI este mai frecvent vândut ca parte a unei combinări de
întreprinderi. Natura unică a PI înseamnă că, chiar dacă sunt disponibile prețuri de vânzare pentru o PI
comparabilă, sunt necesare ajustări pentru diferențele în utilitatea activului și pentru factori precum condițiile
de piață relative la momentul vânzării și durata de viață economică rămasă.
Metoda veniturilor aceasta este probabil cea mai răspândită abordare de evaluare a PI. Se bazează pe
ipoteza că valoarea unei bucăți de PI astăzi rezultă din beneficiile financiare care pot fi generate și estimate în
viitor pentru orice perioadă de viață utilă așteptată, pe care o poate conține PI.[7]
În Republica Moldova evaluarea proprietății intelectuale este reglementată de Hotărîre de Guvern Nr.
783 din 30. 06. 2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală. În aceasta Hotărîre de Guvern
sunt descrise cele trei metode prin care are loc evaluarea PI.[2]
1. Abordarea din punctul de vedere al cheltuielilor (conform cheltuielilor efective) reprezintă calculul
iniţial al valorii obiectelor de proprietate intelectuală, efectuat, de regulă, de către agenţii economici şi care
constituie valoarea minimă a acestor obiecte.
2. Abordarea din punctul de vedere al pieţei (conform analizei comparative a vînzărilor), în cadrul căreia
valoarea poate fi determinată prin analiza comparativă a vînzărilor obiectelor comparabile sau prin evaluarea
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de către experţi. Calcularea valorii se bazează pe similitudinea obiectului evaluat cu un obiect analog,
presupune existenţa unei pieţe funcţionale a obiectelor de proprietate intelectuală şi se realizează prin analiza
comparativă a unor parametri tehnico-economici concreţi. Datele referitoare la tranzacţiile cu obiecte de
proprietate intelectuală analoage se compară cu cele evaluate.
3. Abordarea din punctul de vedere al venitului (conform profitului), care sintetizează metodologia
tuturor abordărilor de calculare a valorii obiectelor de proprietate intelectuală, ia în considerare atît cheltuielile
efective, cît şi tipurile de venituri, canalele de încasări financiare, prognoza dezvoltării ramurii, a capacităţilor
de producţie şi a conjuncturii pieţei concrete, prevede prognozarea veniturilor, raportarea lor la valoarea
curentă.[2]
Totodată în Republica Moldova, începînd cu anul 1992 activează Agenția de Stat pentru Protecția
Proprietății Intelectuale (AGEPI), care are drept scop protecția proprietății intelectuale, înregistrarea
obiectelor de proprietate intelectuală și brevetarea acestora. Pe lîngă această agenție în Republica Moldova
există un set de Legi, Regulamente și Hotărîri de Guvern care au la fel rolul de protecție a proprietății
intelectuale, este expusă metodologia de înregistrare și brevetare.
Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova sunt:
 Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe Nr 139 din 02.07.2010;
 Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate Nr 655 din 29.10.1999;
 Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale Nr 161 din 12.07.2007;
 Legea cu privire la protecția mărcilor Nr 38 din 29.02.2008;
 Legea privind protecția soiurilor de plante Nr 39 din 29.02.2008;
 Legea privind protecția invențiilor Nr 50 din 07.03.2008;
 Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origini și specialităților garantate
nr 66 din 27.03.2008.[3]
Rigoritatea unei evaluări a PI este în mare măsură dependentă de calitatea ipotezelor. Un raport de
evaluare formal va include o cantitate semnificativă de analiză pentru a susține fiecare presupunere și va indica
în mod clar toate sursele de date. Mai puțină rigoare este necesară pentru o evaluare orientativă. Atunci când
se folosește metoda comparației vânzărilor, este necesar să se evalueze amploarea similarităților și diferențelor
dintre tranzacțiile comparabile în comparație cu subiectul PI. Motivele oricăror ajustări ar trebui articulate și
analiza suportului dezvăluită împreună cu sursele de date. Provizioanele cheie în evaluările bazate pe costuri
includ orice decizii cu privire la faptul că componentele cercetării și dezvoltării istorice sunt relevante pentru
înlocuirea activului, ajustările inflaționiste și dispozițiile învechite.[8]
Drepturile de proprietate intelectuală sunt un subset de active necorporale, care la rândul lor reprezintă
o subsecțiune a bazei totale a activelor unei întreprinderi. Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă un
subset de active necorporale. Termenul "capital intelectual" este folosit în general într-un context mai larg,
referindu-se la toate resursele nemonetare și non-fizice care contribuie la crearea de valoare. Acestea vor
include elemente precum capitalul uman care nu corespunde definiției contabile a unui activ necorporal.[8]
Tabelul 1: Analiza comapartivă a celor mai acceptate metode de evaluare
Costurilor
Analiza comparativă a vînzărilor Venitului
Evaluarea bazată pe costul Evaluare bazată pe prețul Evaluarea bazată pe
necesar
pentru proprietății intelectualede pe actualizarea
fluxului
reproducerea
sau piață
viitor de numerar
înlocuirea
proprietății
intelectuale
Avantaje
Ușor de calculat dacă sunt Este posibil să se calculeze Posibilă
capturarea
disponibile date despre valoarea cea mai rațională dacă valorii actuale pe baza
costuri
datele de piață sunt disponibile
capacității de generare a
profitului
Dezavantaje Ignorarea
potențialului Lipsa datelor pe piață privind Schimbarea erorii din
viitor al PI
obiectele PI comparabile
cauza
estimării
subiective
Sursa: elaborat de autor în baza [9]
Metoda
Definitia
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Concluzie
Proprietatea intelectuală reprezintă un mare avantaj atît pentru proprietar cît și pentru întreaga economie
a țării. După cum este menționat proprietatea intelectuală reprezintă un bun generator de venituri iar din acest
considerent evaluarea cît mai obiectiv posibilă rămîne pe umerii profesioniștilor, care ar putea analiza din toate
punctele de vedere atît beneficiile și eventualele profituri cît și riscurile cele mai probabile. Nu în ultimul rînd
este importantă protecția drepturilor asupra acestor tipuri de active ce devine tot mai dificilă odată cu progresul
tehnologic, ceea ce ar sublinia necesitatea adaptării la noile cerințe impuse de evoluție.
În urma studiului aprofundat a temei abordate în acest articol, se ajunge la urmatoarele concluzii, în
Republica Moldova atît activitatea de evaluare cît și protecția proprietății intelectuale sunt reglementate doar
de Legi, Hotărîri de Guvern sau Regulamente, care nu permanent sunt actualizate și aduse la nivelul de
dezvoltare a progresului tehnologic. Un minus extrem de mare pentru Republica Moldova este lipsa
Standardelor Naționale de evaluare care defavorizează și într-un oarecare mod ingreunează desfășurarea
activității de evaluare și protecție a proprietății intelectuale, iar în multe cazuri specialiștii sunt nevoiți să
apeleze la Standardele Europene și Internaționale de Evaluare.
Totodată în urma studiului am ajuns la concluzia că în Republica Moldova evaluarea proprietății
intelectuale în cele mai dese cazuri se efectuiază pentru determinarea cuantumului prejudiciilor create
titularului acestor drepturi, în urma încercării de a folosi fară acordul persoanei date a drepturilor de proprietate
cît și pentru determinarea valorii de piața a proprietății intelectuale. Nu se poate face evaluarea proprietății
intelectuale în scopul de gajare și garantare a împrumutului.
Din punct de vedere economic se poate spune că furtul de proprietate intelectuală a luat amploare în
ultimii ani, iar pe piața internațională ajung tot mai multe lucruri contrafăcute și piratate. Acest lucru duce la
creșterea costurilor, minimizarea veniturilor și erodarea profitului. Am ajuns la concluzia că furtul de
prorpietate intelectuală pune în pericol atît sănătatea noastră prin contrafacerea produselor farmaceutice cît și
securitatea datelor cu caracter personal, din cauza software-ul piratate.
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PROBLEMELE EVALUĂRII BUNURILOR IMOBILE
ÎN SCOP DE GARANTARE A ÎMPRUMUTURILOR

Carolina VOLOSATÎI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În articol sunt evidențiate problemele practicii de evaluare a bunurilor imobile în scop de garantare a
împrumuturilor. Analiza situației pieții din acest domeniu ne arată că din punct de vedere practic, nu se acordă o atenție
deosebită problemelor evaluării garanțiilor ipotecare și în special este evidențiata problema lipsei unui cadru legislativ
și metodologic pentru evaluarea garanției. Articolul identifică de asemenea dificultățile existente cu care interacționează
participanții acestei pieți (băncile și comunitatea de evaluare), de asemenea descrie cum pot fi rezolvate problemele la
nivel de stat și local.
Cuvinte cheie: gestionarea riscului, valoare pentru garatarea împrumutului, evaluare, ipotecă.

Principalul instrument fiabil de minimizare a riscului de creditare îl constituie garanția ipotecară.
Constituirea garanțiilor, prin care creditorul dobîndește un drept asupra patrimoniului debitorului, rămîne a fi
principala metodă de protejare împotriva riscului insolvabilității acestuia. Garanția ipotecară îndeplinește
următoarele funcții:
• Reprezintă o sursă secundară de rambursare a datoriilor
• Stimulează restituirea fondurilor de împrumut acordate de bancă
• O sursă de informație despre starea afacerii
• Factor limitator în creșterea datoriei garantate
Una dintre cele mai promițătoare și în curs de dezvoltare tipuri de garanții este ipoteca. Acest lucru este
evidențiat și de creșterea numărului de tranzacții ipotecare pe parcursul ultimilor 2 ani (fig. 1). Băncile la rîndul
lor acordă o mare atenție evaluării bunurilor imobile ipotecate. Analiza problemelor existente în evaluarea
garanțiilor ipotecare prezentate, se bazează pe experiența practică în evaluarea bunurilor imobile în scop de
garantare a imprumuturilor precum și pe baza analizei cadrului de reglementare în acest domeniu.
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Fig. 1 Numărul tranzacțiilor ipotecare inregistrate pe parcursul anilor 2015-2018
Sursa: Întocmit de autor în baza [7].

O condiție esențială a unui contract de ipotecă pe lîngă rata dobînzii, durată și mărimea împrumutului,
o constituie însăși obiectul ipotecat, valoarea și prețul acestuia (precum și evaluarea conformității prețului).
Valoarea bunurilor imobile joacă un rol important în apariția și eliminarea riscurilor, deoarce toți
indicatorii standard ai împrumutului vor depinde în mod direct de subiectul ipotecii (de garanția ipotecară).
Astfel cel mai important rol în practica analizei riscurilor ipotecare îl are estimarea valorii bunului imobil. [5,
p. 55].
Cea mai importantă problemă cu care se confruntă piața creditării ipotecare la ziua de azi este lipsa unei
baze legislative și metodologice pentru evaluarea bunurilor imobile ipotecate. Pînă în prezent Regulamentul
provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, nr.958 din 04.08.2003 ramîne a fi unica sursă acceptată de
banci și de evalutorii de bunuri imobile pentru evaluarea proprietăților ce urmează a fi ipotecate.
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Principala problemă cînd vorbim de mecanismul de ipotecare este definirea valorii ce urmează a fi
estimată. Legislația Republicii Moldova nu clarifică acestă problemă deoarece nu conține o definiție a valorii
care urmează a fi estimată în caz de evaluare în scop de garantare a împrumutului.
Conceptul de valoare pentru garantare a împrumutului, utilizat în mod activ în practica de creditare astăzi nu
este standartizat, nu există o definiție clară precum nu există nici aspectele metodologice de determinare a
acesteia.
Ca concept juridic, evaluarea pentru garantarea împrumutului se regăsește în Legea cu privire la Ipotecă
nr 142- XVI din 26 iunie 2008. Conform acestei legi ,,evaluarea obiectelor ipotecate trebuie să fie efectuată în
conformitate cu legislația cu privire la activitatea de evaluare, iar raportul de evaluare trebuie să includă
obligatoriu Valoarea de piață și Valoarea de înlocuire a obiectului ipotecii” [2].
Totuși, instituțiile creditoare de la noi, pe lîngă valoarea de piață cer și estimarea unei valori suplimentare
– Valoarea de lichidare a bunului imobil. Automat apare astfel ideea că instituțiile nu sunt interesate de
valoarea reală a bunului imobil ci de lichiditatea acesteia și modificarea valorii garanției imobiliare în timp.
Deși, chiar și cel mai bun expert puțin probabil va putea estima care va fi valoarea obiectului peste 10 ani.
Valoarea de lichidare nu are o recunoaștere normativă și determinarea marimii coeficientului de lichidare nu
este stabilită în mod normativ ci la discreția bancilor ceea ce permite încălcarea principiului separării riscurilor
financiare și colaterale.
Politicile instituțiilor de credit și a statului in domeniul evaluarii bunurilor imobile în domeniul creării
standardelor ipotecare reprezintă cea mai importantă politică pentru reducerea riscurilor creditare.
Crearea unor standarde corecte, reduc în mod semnificativ riscul de credit, disponibilitatea creditului.
Aici trebuie ales și găsit ,, mijlocul de aur optim,, care nu trebuie să fie constant, ci trebuie să se schimbe în
conformitate cu schimbările economice. [5, p. 58].
Pe lîngă problema de bază legata de lipsa standardelor în domeniul evaluării pentru garantarea
împumuturilo, există și alte probleme, pentru o mai bună înțelegere le vom enumera pe cele evidențiate de
către instituțiile financiare și cele ale comunității de evaluare separat.
Din punct de vedere al instituțiilor de creditare principalele probleme sunt:
 Calitatea scăzută a rapoartelor în sfera evaluării în scop de garantare a împrumutului;
 Lipsa bazei metodologice pentru evaluarea bunurilor în scop de garantare a împrumutului;
 Absența instrumentelor reale de compensare a pierderilor pentru organizațiile de credit, legate de
munca slabă a evaluatorului;
 Nesoluționarea mecanismului de responsabilitate a evaluatorilor pentru rezultatele muncii slab.
Nivelul jos de încredere a instituțiilor financiar-bancare în evaluarea independentă, prezintă astăzi un
obstacol în calea dezvoltării depline în domeniul evaluării pentru creditarea ipotecară.
În străinătate atitudinea față de evaluarea independentă este absolut diferită. În Europa evaluatorul
independent este perceput ca un arbitru, care pune punctul în disputa ipotetică sau reală dintre două părți
privind valoarea bunului. În cazul nostru părțile antrenate în dispută sunt banca și debitorul. Opinia arbitrului
are autoritate, este absolută și definitivă. Recursul poate fi adresat doar la instanța superioară.
Adoptînd decizia de creditare în baza evaluării independente profesioniste, banca este protejată de
corectitudinea ei și nu inițiază nici un fel de verificări suplimentare.
În Republica Moldova evaluatorul deocamdată nu corespunde rolului de arbitru și există o mulțime de
cauze.
 În primul rînd, arbitrii trebuie să fie complet independenți de părțile disputei și această
independență trebuie asigurată printr-un sistem întreg de măsuri. În Republica Moldova
presiunile asupra evaluatorului se consideră un lucru firesc;
 În al doilea rînd, experții în asemenea domenii profesionale trebuie să posede înalte calități
morale, activitatea lor nu presupune nici un drept la eroare. Aceasta se explică prin faptul că
prețul unei erori ar fi știrbirea imaginii activității de evaluare, precum și a sistemului judiciar, de
rînd cu responsabilitatea purtată pentru soarta și interesele persoanelor și a agenților economici,
antrenați în dispută;
 În al treilea rînd, baremul de intrare în cadrul profesiei de evaluator comparativ cu alte avantaje
potențiale este foarte jos, sentimentul de mîndrie pentru a fi încadrat în această profesie este
extrem de jos;
 În al patrulea rînd, conștientizarea faptului că evaluarea bunurilor ipotecate nu poate fi pusă pe
același cîntar cu evaluarea în scopuri de cumpărare-vînzare din simplu motiv că ipoteca bunurilor
admite, dar nu și garantează vînzarea bunului ipotecat. Evaluatorii interpretează acest lucru ca un

166

argument în favoarea majorării valorii ipotecii și nu invers, pe cînd creșterea gradului de
incertitudine ar trebui să condiționeze o atitudine mai conservatoare și precaută la determinarea
sorții obiectului evaluat. Specialistul din domeniul gestiunii bunurilor ipotecate se conduce de
raționamentul că proprietatea ipotecată, de regulă, au formă materială și au respectiv, termen
limitat de utilitate, își pierd în timp din valoare și din preț, dar nu devin dimpotrivă mai prețioase
odată cu trecerea timpului.
Dacă e să privim din punct de vedere a comunității de evaluare, problemele principale în relația cu
băncile sunt legate în primul rînd de faptul că băncile nu recunosc necesitatea punerii în aplicare de către
evaluator a legislației în domeniul evaluării și anume ce ține de principiul independeței evaluatorului prevăzut
în art.23 pct (2) al Legei cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.04.2002 ,,Nu se admite intervenția
beneficiarului sau a altor persoane interesate în activitatea evaluatorului în scopul influențării asupra
rezultatelor evaluării”.
Cea mai mare parte a pretențiilor evaluatorilor sunt în domeniul comunicațiilor:
• Subiectivism în ceea ce ține de acreditarea evaluatorilor de către bancă;
• Implicarea instituțiilor bancare în regularea prețurilor asupra serviciilor de evaluare;
• Dependența plății serviciilor de evaluare de obținerea împrumutului;
• Presiunea băncilor/debitorului asupra evaluatorilor în stabilirea valorii totale;
• Băncile nu sunt întotdeauna pentru o comunicare constructivă, dar vorbesc de pe poziție de
putere se constată în multe cazuri în care banca își impune (în special de către secțiile de
creditare) să obțină o supraevaluare sau invers direcțiile de gestiune gaj exercită presiuni asupra
estimării unei valori de piață mai mici.
În ceea ce privește metodologia de evaluare, conform evaluatorilor se evidențiază următoarele:
• Lipsa standardelor de evaluare în scop de garantare a împrumutului;
• Lipsa de norme și cerințe uniforme în cadrul băncilor legate de evaluarea în scop de garantare a
împrumutului;
• Cerințe diferite față de rapoartele de evaluare, adesea contradictorii;
• Necesitatea de a evalua lichiditatea proprietății;
• Lipsa profesionalismului și competențelor necesare a funcționarilor băncilor în domeniul
evaluării, agresivitate, aroganță;
Pentru a se asigura împotriva consecințelor neplăcute în urma evaluărilor incorecte, băncile acționează
împreună cu debitorul potențial ca un beneficiar terț și încearcă să intervină în procesul de evaluare. După cum
arată practica, aceste măsuri nu contribuie la evaluarea calitativă și obiectivă ci pune evaluatorul într-o poziție
dependentă de opiniile și cerințele băncii.
Pe lîngă problemele din bazele legislative și metodologice, există dificultăți în evaluarea bunurilor
imobile cu apariția momentelor de criză, caracterizate prin următoarele trasături.
• Lipsa informațiilor despre prețurile de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile pe piața libera;
• Lipsa informațiilor depre prețul de tranzacționare a bunurilor imobile intrate în posesia băncilor;
• Un excedent semnificativ al ofertei față de cerere;
• Credibilitate scăzută a prețurilor ofertei;
• Prezența excesivă a ofertelor cu obiecte imobiliare cu un grad înalt al deprecierii fizice,
economice și funcționale (obiectele industriale construite pînă în anii 90)
• Creșterea perioadei de rambursare a proiectelor de dezvoltare;
Neajunsurile legate de evaluarea obiectelor ipotecate sunt destul de actuale. Mulți economiști leagă
direct prăbușirea celor 3 instituții financiar bancare din Republica Moldova în anul 2014, cu politica greșită a
intituțiilor de împrumut în determinarea valorii imobilelor și alegerea tehnologiilor ipotecare. Problema
determinării valorii în scop de garantare a împrumuturilor ipotecare în acest context este destul de actuală și
relevantă. Evaluarea prentru sistemul ipotecar ar trebui să se bazeze pe diferite principii și abordări față de
evaluarea pentru tranzacțiile de vînzare cumpărare. Aceste abordări ar trebui să ia în considerare atît interesele
împrumutatului, cît și ale creditorului și să reflecte un nivel de compromis reciproc acceptabil.
Problemele de evaluare a garanțiilor ipotecare nu sunt luate în considerare în mod serios. Aceasta
conduce la încălcarea celor mai imortante principii de evaluare, ca urmare a cărora apar riscuri suplimentare
în sectorul bancar. Pentru a rezolva aceste probleme, soluția de bază este de a armoniza legislația pentru
evaluarea bunurilor imobile în scopuri ipotecare.
Principalele modalități de rezolvare a acestor probleme sunt:
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•
•
•
•
•
•
•

Crearea standardelor naționale de evaluare fiabile, care să reflecte tot ce este mai bun din cadrul
standardelor internaționale și europene de evaluare și totodată să țină cont de experiența
națională ;
Elaborarea cerințelor uniforme de evaluarea în scop de garantare a împrumuturilor ipotecare;
Participarea activă a autorităților de reglementare în domeniul evaluării și în domeniul financiar,
pentru ridicarea calității serviciilor de evaluare;
Crearea mecanismelor de protecție a evaluatorului de pretențiile beneficiarului;
Crearea unui sistem eficient de asigurare a responsabilității evaluatorului;
Formarea bazelor de date privind tranzacții și evaluări; etc.
Crearea unui sistem unic de acreditare a evaluatorilor de către toate instituțiile financiar bancare.
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ANALIZA ȘI COMPARAREA PROIECTULUI PRIMA CASĂ
CU ALTE OFERTE DE CREDITARE IPOTECARĂ

Jana CUCU, Irina BULAT
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Proiectul de creditare ipotecară „Prima casă” a fost lansat la inițiativa Guvernului Republicii Moldova,
având ca scop încetinirea ritmului migrației populației, motivul principal fiind incapacitatea de procurare a locuinței
proprii. Prezenta lucrare are ca scop compararea programului de creditare oferit de Guvernul Republicii M cu alte
oferte existente pe piață, pentru a vedea rentabilitatea de contractare a acestuia, dar și demonstrarea capacității de plată
de către potențialii beneficiari, în condițiile economice existente în prezent în țara noastră.
Cuvinte cheie: Program, Prima Casă, credit, ipotecă, bancă, compensare

Introducere
Programul „Prima casă” a fost inițiat bazându-se pe exemplul României, Programul „Prima casă”, lansat
pe 20 mai 2009 de guvernul României, în 4 ediții. Sunt oferite credite ipotecare cu scopul: achiziționării unei
locuințe finalizate, nefinalizate sau construcția unei locuințe. Plafonul maxim al creditului garantat de stat
depinde de tipul locuinței ce urmează a fi achiziționată, astfel: pentru o locuință veche – 60000 euro, pentru
una nouă 70000 euro și 75000 euro pentru o locuință colectivă construită de la zero. Suma inițială este doar de
5% din valoarea imobilului, iar guvernul garantează 60% din valoarea împrumutului pentru locuințe noi și
40% pentru cele de mâna a doua. Beneficiarii nu au limită de vârstă, împrumutul fiind acordat pentru o perioadă
de 30 de ani.
Programul moldovenesc diferă de cel român, prin faptul că statul garantează doar 50% din suma de bază
a creditului, perioada de acordare este de până la 25 de ani, dar nu va depăși vârsta standard de pensionare,
vârsta participantului nu poate fi mai mare de 45 de ani. Nici unul dintre soți nu trebuie să aibă în proprietate
alt spațiu locativ. Locuința ipotecată trebuie să fie dată în exploatare, având o valoare de până la 1 milion de
lei. „Prima casă” se desfășoară în 3 etape. Prima etapă avea drept țintă familiile tinere, apte de muncă (valoarea
locuinței pînă la 1000000 lei, perioada de 25 de ani), a doua este țintită spre angajații sferei bugetare (valoarea
locuinței pînă la 600000 lei, perioada de 25 de ani), iar a treia etapă este predestinată familiilor tinere care au
copii, unde valoarea locuinței este de pînă la un milion de lei, compensația statului fiind de 10% pentru un
copil, 25%, 50% și 100% respectiv pentru 2, 3, 4 și mai mulți copii, iar împrumutul este acordat pe o perioadă
de 18 ani.
1..Condiții de participare
Pentru a participa la respectivul program, potențialii beneficiari trebuie să întrunească condițiile:
− vârsta de pînă la 45 de ani;
− să contribuie cu cel puțin 10% din suma locuinței;
− valoarea locuinței să nu depășească 1 milion de lei;
− locuința să fie finisată, dată în exploatare, fără grevări, interdicții, defecte sau vicii materiale;
− participantul să fie cetățean al republicii moldova, persoană fizică;
− să dispună de venituri pentru achitare, astfel încât rata cu toate taxele și dobânzile să nu
depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului sau familiei precum și rudelor
de gradul 1;
− să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
− să nu dețină ultimele 12 luni în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri o locuință cu
suprafața locuibilă pentru fiecare membru de peste 9 m2 și nici locuință moștenită sau donată;
− soțul sau soția beneficiarului să nu fi procurat o locuință prin intermediul programului.
Pe lîngă aceste condiții, mai sunt stipulate și alte restricții care împiedică aplicarea la program a
familiilor cu venituri mari, întrucît scopul este de a asigura cu locuițe persoanele care nu au posibilitatea de a
contracta creditele ipotecare obișnuite. [1, 2, 3, 4, 5]
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2..Ofertele băncilor
Pentru a elucida faptul dacă este sau nu rentabil de aplicat la programul de creditare Prima casă, a fost
efectuat un studiu de caz. Pentru început, au fost identificate cele 5 bănci comenciale participante și ofertele
prezentate de acestea (tabelul 1).
Tabelul 1. Oferte de creditare ale băncilor comerciale participante la proiectul Prima Casă, 12 martie 2019
Banca participantă la
proiectul Prima Casă

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
Moldincombank
Victoriabank
Moldova Agroindbank
Eximbank
Mobiasbanca
Moldincombank
Victoriabank
Moldova Agroindbank
Eximbank
Mobiasbanca
Moldincombank
Victoriabank
Moldova Agroindbank *
Eximbank
Mobiasbanca

Suma
creditul
ui, lei

Comision
Comision de
DAE
Dobînda
de
administrare/
calculată,
acordare (1
de garantare,
lei
%), lei
(0,25 %) lei
3
4
5
6
7
perioada de creditare 300 luni, Prima casă 1
900000
9000
0
6.1
809 245
9000
36580
8.2
1104702
9000
34741
5.9
771196
4500
34820
6.3
810807
9000
36692
8.5
1156470
perioada de creditare 300 luni, Prima casă 2
500000
5000
0
6.1
449577
5000
20322
8,2
613726
5000
19300
5,9
428442
2500
19344
6,3
450447
5000
20384
8,5
642483
perioada de creditare 216 luni, Prima casă 3
900000
9000
0
6.1
553529
9000
24799
8.24
748938
9000
26787
5.91
594394
4500
23821
6.31
554762
9000
24754
8.53
782194

Plata
lunară
(medie),
lei
8

Costul
total al
creditului
, lei
9

5689.18
6881.17
5681.69
5833.75
6977.2

1718245
2050281
1714937
1750127
2102162

3160,66
3826,92
3156,50
3240,97
3876,22

954576
1139048
952743
972292
1167868

6722,61
7828,96
6338,25
6845,29
7902,53

1462529
1682737
1530182
1483084
1715949

Sursa: elaborat de autor în baza [8, 9, 10, 11, 12]
Moldova Agroindbank * nu dispune de un termen de creditare de 216 luni, ceia ce este egal cu 18 ani,
de aceia calculul nu este reprezentativ, comparativ cu celelalte oferte, deoarece este luat cu termenul de
creditare de 240 de luni, echivalent a 20 de ani.
3..Studiu de caz
În urma efectuării calculelor a fost observat că cel mai mic cost al creditului pentru Prima Casă îl
propune banca comercială Moldova Agroindbank [10], dar deoarece aceasta nu posedă termenul de creditare
de 216 luni pentru Prima Casă 3, studiul de caz a fost elaborat în baza ofertei băncii Moldincombank [8].
Conform Legii Nr. 293 din 21.12.2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de
stat „Prima Casă” în cadrul proiectului Guvernul joacă rolul de garant, prin intermediul Ministerului
Finanțelor, care deleagă Organizației pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
dreptul de a emite garanții în numele și pe contul statului, în favoarea creditorului, în limitele plafoanelor
aprobate anual de către Parlament pentru acest scop [1]. Tot aici este bine de menționat că creditul ipotecar
destinat procurării locuinței în cadrul Programului este garantat de stat în cotă de 50% din soldul creditului,
adică suma principală a acestuia, exceptînd dobânzile, comisioanele și alte plăți bancare.
Mobiasbanca
Eximbank
Moldova Agroindbank
Victoriabank
Moldincombank
Suma de bază

1156470
9000
36692
810807 4500
34820
9000
771196
34741
1104702
9000
36580
809.245
9000
0

900000
900000
900000
900000
900000
0
Dobînda

500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Comision de acordare, lei
Comision de administrare, lei

Figura 1 Oferte de creditare ale băncilor comerciale participante
la proiectul Prima Casă, 12 martie 2019
Sursa: elaborat de autor în baza [8, 9, 10, 11, 12]
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Dacă participantul se încadrează în condițiile de participare pentru programele Prima casă 2 și Prima
casă 3, el poate solicita achitarea compensațiilor.
Suma compensației statului în raport cu costul total al creditului în Programul Prima Casă 2 (în cazul
dat 954576 lei, ofertă propusă de Moldincombank) se calculează în felul următor:
1. 500000 lei / 300 luni = 1666,66 lei suma lunară spre plată exceptînd dobînzile;
2. 1666,66 lei * 50 % = 833,33 lei contribuția lunară a statului din plata lunară de 3160,66 lei;
3. 833,33 lei * 300 luni = 249999 lei din costul creditului 954576 lei, ce reprezintă 26,19% din total.
Compensația statului în raport cu costul total al creditului în Programul Prima Casă 3, în cazul dat
1462529 lei, ofertă propusă de Moldincombank, ținînd cont de faptul că procentajul este atribuit în funcție de
numărul de copii minori, respectiv: pentru 1 copil – 10%; pentru 2 copii – 25%; pentru 3 copii – 50%; pentru
4 copii și mai mult – 100%; iar termenul de creditare este de 216 luni sau 18 ani și se calculează analogic.
Pentru comparație, în figura 2 sunt prezentate ofertele de creditare ipotecară obișnuite, în vigoare la 14 martie
2019.
Mobiasbanca

900000

Eximbank

900000

Moldova Agroindbank

900000

Victoriabank

900000

Moldincombank

900000

0
400000
Suma de bază 900 mii lei

687200
767791
873079
846511
515230
800000

1200000
Dobînda, lei

184180
9000
180034
300
209973
0

10000
0

475655
1600000

0
2000000

Figura 2 Oferte de creditare imobiliară ale băncilor comerciale, 12 martie 2019
Sursa: elaborat de autor în baza [8, 9, 10, 11, 12]
Cel mai mic cost al creditului este prezent la Victoriabank, întrucît nu sunt incluse comisioane de
acordare și administrare a creditului.
Ipoteză: o familie de un profesor și un medic din sfera bugetară, cu 2 copii, doresc să-și procure o
locuință în valoare de 1 milion de lei, apelînd la Programul „Prima casă 3”, cu valoarea locuinței de 1 milion
de lei, pentru perioada de 18 ani. Vârsta copiilor este de 3 și 14 ani.
Conform legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar elaborate de Ministerului
Finanțelor, salariul mediu al unui medic de toate specialitățile constituie 6053 lei, iar salariul mediu pentru un
profesor învățămînt general din care fără vechime în muncă și grad didactic constituie 6720 lei [3]. Astfel, o
familie constituită dintr-un medic și un profesor din sfera bugetară constituie 12773 lei, iar salariul net 11176.
Conform calculatorului de pe pagina oficială a Programului, reieșind din acest salariu, valoarea maximă a
locuinței este de 818451 lei [7]. În situația dată pentru a obține un credit de 900 mii, rudele de gradul 1 ale
acestora pot depune confirmarea veniturilor oficiale pentru a ridica salariul net al familiei pînă la suma de
13655 lei pe lună. Conform datelor statistice pentru primul semestru al anului 2018 minimumul total de
existență pentru populația aptă de muncă este de 2014,7 lei și total pentru copii 1815,4 lei, în sumă pentru 2
maturi și 2 copii minimumul de existență este 7660 lei din salariul net, respectiv pentru plata lunară a creditului
rămîn 3516 lei [6]. Pentru a achita suma de 6722.61 lei familia trebuie să mai facă rost de 3207 lei, avînd un
al doilea serviciu sau apelînd la rude.
Efectuînd un calcul estimativ cu ajutorul calculatorului de creditare propusă de Moldincombank, costul
total al creditului de 900 mii lei, pentru perioada de 18 ani, inclusiv toate taxele și dobînzile aferente acestuia
este de 1462529,14 lei, cu plata lunară de 6722,61 lei. Ținînd cont de faptul că în etapa a 3 a Programului,
statul compensează pentru 1 copil – 10%; pentru 2 copii – 25% din suma de bază a creditului, reiese că suma
compensației va fi revizuită peste 4 ani, deoarece un copil va împlini 18 ani.
1. 900000 lei / 216 luni = 4166,67 lei, soldul creditului, exceptînd dobînzile, comisioanele și alte
plăți
2. 4166,67 * 25 % *48 luni = 50000 lei, compensația statului pentru 2 copii, timp de primii 4 ani
3. 4166,67 * 10 % * 132 luni = 55000 lei, compensația statului pentru 1 copil, timp de 11 ani
4. 6722,61 * 36 luni = 242014 suma lunară achitată timp de 3 ani, după împlinirea a 18 ani a celui
mai mic copil, care nu presupune compensații din partea statului.
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Astfel, suma compensației din partea statului este de 105 mii lei, pentru 15 ani. Costul creditului pentru
beneficiar va fi de 1357529 lei, supraplata – 51%. În cazul contractării unui credit ipotecar obișnuit, costul
total al creditului va fi egal cu 1890985 lei, supraplata în acest caz fiind de 110%.
795000

Costul creditului 1462529 lei

553529

105000
9000

0
Suma de bază, lei

200000

400000

Dobînda, lei

600000

800000 1000000 1200000 1400000 1600000

Compensația statului, lei
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Sursa: elaborat de autor în baza [8]
Concluzie
Comparînd Programul creditar „Prima casă” pentru familii cu copii și un credit ipotecar obișnuit propus
de Moldincombank, poate fi concluzionat că programul oferă cel mai mic cost al creditului, oferind
posibilitatea investiției inițiale de doar 10%, un alt beneficiu este compensarea statului a unei părți din
cheltuieli, nu sunt percepute taxe suplimentare și taxa pentru achitarea anticipată a creditului. Totodată nu se
lasă uitate nici minusurile, apartamentul poate fi utilizat exclusiv pentru locuirea în acesta, compensația
anulîndu-se în cazul dării lui în chirie. Compensația se anulează atunci cînd solicitantul părăsește sfera
bugetară. Este negativ și faptul că la atingerea de către copii a vârstei majoratului, compensația se anulează.
Cu toate acestea, pînă la momentul actual au fost finanțate 741 de cereri, iar conform datelor existente
pe piața imobiliară, 1 milion de lei (aproximativ 50000 euro) reprezintă o sumă suficientă pentru a cumpăra
un apartament cu 2 odăi de pe piața primară sau chiar unul cu trei odăi de pe piața secundară [7].
Drept concluzie cu privire la rentabilitatea participării în proiect poate fi spus că cea mai bună condiție
de participare este oferită familiilor cu 4 sau mai mulți copii și lucrătorilor sferei bugetare care au copii și
doresc să achiziționeaze o locuință pînă la 600000 mii lei, atunci compensațiile se oferă cumulativ, procent în
funcție de numărul copiilor + 50 % pentru lucrătorii din sfera bugetară.
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DREPTUL STATULUI ASUPRA SUCCESIUNII VACANTE

Nica GRAUR
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Pentru a nu ne afla în situația în care moștenirea ar rămâne fără de moștenitori, legislația națională a
fost nevoită să adopte un cadru legal în care să reglementeze situația întâlnită, astfel a apărut dreptul statului asupra
succesiunii vacante. Așadar, în cazul când, din momentul deschiderii succesiunii, nu sunt constatați sau lipsesc
moștenitorii legali sau testamentari, aceștia nu au vocație succesorală, sunt nedemni de moștenire sau au renunțat la
moștenire, moștenirea în cauză îi revine statului. Statul nu poate refuza asemenea succesiuni. Statul intră în posesia
averii, prin intermediul organului financiar, solicitând notarului eliberarea certificatului de succesiune vacantă. Ca şi
ceilalţi moştenitori, statul răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea în limitele activului succesoral.
Cuvinte-cheie: stat, succesiune,drept, moștenire, moștenitor legal, moștenitor testamentar.

Introducere: Dreptul statului asupra succesiunii vacante reiese din faptul că nu există moștenitori sau
aceștia lipsesc. Prin lipsa moștenitorilor nu se înțelege numai absența lor fizică, ci și absența lor în sens juridic,
adică, renunțarea lor la moștenire sau înlăturarea lor de la moștenire ca urmare a declarării nedemnității lor ca
moștenitori ori revocării pe cale judecătorească a legatului. Legătura dintre stat și cercul de moștenitori este
una directă, întrucât, dreptul statului asupra succesiunii vacante depinde de existența sau neexistența acestora.
Moștenirea aflată în desherență, fără îndoială este vacantă, și aceasta îi revine statului. Devoluțiunea
legală în materia succesiunii ar fi una incompletă, dacă acest lucru nu ar fi fost reglementat de actele normative,
care să precizeze cui i se va atribui moștenirea în cazul în care acesta va rămâne fără moștenitori, atât legali
cât și testamentari. Astfel, pentru a exclude această neregularitate, Codul Civil al Republicii Moldova intervine
cu o reglementare în Cartea a IV al Codului Civil, intitulată ,,Moștenirea”, Titlul II „Moștenirea legală” art.
2190. Astfel, potrivit acestui articol ,,în cazul în care defunctul nu are rude și nici soț supraviețuitor sau aceștia
nu pot moșteni din anumite motive, moștenitor legal este statul”.
Metode şi materiale aplicate. La realizarea studiului au fost aplicate metodele analizei, sintezei,
comparaţiei şi investigaţiei ştiinţifice. În procesul cercetării am operat cu materiale teoretico-practice din
domeniul dreptului succesoral naţional şi actele normative ale Republicii Moldova, cât şi dreptul succesoral
românesc și alte reglementări internaționale în ce privește domeniul succesiunii statului asupra moștenirii.
Scurt istoric. În dreptul privat roman, dacă nu existau nici moştenitori legitimi, nici moştenitori
testamentari, sau alte persoane chemate la moştenire, succesiunea era declarată vacantă (bona vacantia) şi
revenea, în temeiul unei Lex Iulia caducaria – poporului roman sau, mai târziu, în timpul imperiului – fiscului
[12, p. 231]. Statul primea succesiunea sub beneficiu de inventar, răspunderea sa limitându-se la activul
succesiunii. Uzucapiunea nu îi era opozabilă, dar se putea invoca împotriva statului o prescripţie de patru ani
sau, în cazul anumitor bunuri din succesiunea vacantă, de douăzeci de ani, care începea să curgă din momentul
în care se ştia în mod cert că nu există alţi moştenitori îndreptăţiţi să culeagă succesiunea.
În vechiul drept cutumiar românesc, în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, averea celui decedat
revenea domnului în calitatea sa de proprietar eminent. În acest sens, Îndreptarea legii a prevăzut în glava 272
că „jumătate din averea celui decedat fără moştenitori să fie luată de domnul ţării”, iar cealaltă jumătate „să
i-o facă dă pomeane şi milostenie săracilor şi robiţilor” [9, p. 269].
Codul civil al RSS Moldoveneşti din 1964 a consacrat, teoria dreptului legal de moştenire a statului în
art.587, unde era prevăzut că patrimoniul succesoral trece la stat în virtutea dreptului de a moşteni. Potrivit
acestui articol, bunurile succesorale treceau la stat în baza dreptului de succesiune în următoarele situații:
–
dacă bunurile au fost testate statului;
–
dacă cel ce a lăsat moştenirea nu are nici succesori legali şi nici succesori testamentari;
–
dacă toţi moştenitorii au fost decăzuţi din dreptul la succesiune;
–
dacă nici unul din moştenitori nu a acceptat succesiunea (conform articolelor 581 şi 585 din
Cod).
De asemenea, în situația în care vreunul din moştenitori a renunţat la succesiune în folosul statului, la
stat trece cota bunurilor succesorale ce i se cuvenea acestui moştenitor. Dacă nu există moştenitori legali şi
defunctul a testat numai o parte din bunurile sale, restul bunurilor trece la stat.
Spre deosebire de reglementarea Codului Civil al RM, în Codul Civil al României, în art. 963 alin. (3)
este specificat că în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei,
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oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii.
Iar în legislația germană în art. 1936 din Codul German este reglementat că moștenirea vacantă se cuvine tot
fiscului, dar potrivit art, 1942 din același cod, fiscul nu poate renunța la moștenirea ce i se cuvine atunci când
el este moștenitor legitim [7, p. 159].
Caracterizarea noțiunii privind succesiunea vacantă. Reglementarea succesiunii vacante este adusă
la cunoștință prin Codul Civil al RM, în art. 2190 care prevede că patrimoniul succesoral trece în proprietatea
statului în baza dreptului de moștenire asupra unui patrimoniu vacant dacă defunctul nu are rude și nici soț
supraviețuitor sau aceștia nu pot moșteni din anumite motive. Statul intră în posesiunea patrimoniului
succesoral prin eliberarea unui certificate de succesiune vacantă.
Ordinea moștenirii și evidența patrimoniului succesoral vacant, precum și transmiterea acestuia în
proprietatea statului, se stabilesc prin lege [6, p. 269].
Statul, spre deosebire de ceilalţi moştenitori, nu are dreptul de a renunţa la moştenirea vacantă [5, p. 32].
În art. 2411 al CC este redat statutul juridic al statului până la contestarea lipsei moștenitorilor, astfel,
în favoarea sau față de stat în calitate de moștenitor legal pot fi înaintate pretenții privind dreptul la moștenire
numai după emiterea de către notar a unui act prin care se constată lipsa altor moștenitori.
Caracterele juridice. Dreptul statului asupra moștenirii vacante prezintă următoarele caractere juridice:
a) Statul răspunde de pasivul moștenirii numai în limita activului, întrucât nu ar fi admisibil ca statul să
suporte pasivul din patrimonial unei persoane fizice [11, p. 160].
Astfel art. 2465 din CC al RM prevede că statul are obligația să ofere creditorilor masei succesorale
informații despre valoarea masei succesorale. Răspunderea statului în calitate de moștenitor legal se limitează
la valoarea masei succesorale în toate cazurile. și
b) Statul, pentru a putea culege moștenirea trebuie să-i solicite notarului eliberarea certificatului de
vacanță succesorală [11, p. 160].
Acest caracter juridic reiese din art. 2409 al CC unde este specificat că notarul care desfășoară
procedura succesorală va întocmi un act care să confirme că nu există alți moștenitori decât statul. Conform
actului menționat mai sus, statul este considerat moștenitor și i se eliberează certificat de moștenitor în baza
moștenirii vacante.
Natura juridică a vocației succesorale a statului la moștenirea vacantă. În cele mai dese cazuri se
consideră că, de regulă, patrimoniul succesoral va fi atribuit la domeniul privat al statului, dar nu este exclusă
și posibilitatea transferării unor bunuri la domeniul public.
Dreptul de proprietate publică poate fi dobândit de către stat sau de către unitatea administrativteritorială prin donaţii sau legate. Se va atenţiona că, în conformitate cu art.84 alin.(4) din Legea privind
administraţia publică locală, nr.123/2003, donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea
consiliului local, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. Prevederi similare vizând
donaţiile şi legatele cu sarcini în beneficiul statului nu există. Se consideră că donaţiile şi legatele cu sarcini
trebuie, de asemenea, acceptate prin hotărâri ale Guvernului, deoarece acestea creează unele obligaţiuni în
sarcina Guvernului, care ar putea fi dezavantajoase pentru stat sau imposibil de executat. [11, p. 270]
În conformitate cu textul legii menționat, statul culege moştenirile rămase în desherenţă, adică fără
succesori care să le poată culege, întrucât la data deschiderii moştenirii fie nu există nici un succesor legal sau
succesor testamentar în viaţă, fie succesorii legali în viaţă la data deschiderii succesiunii au fost exheredaţi
total de defunct, fiind cu toţii nerezervatari, fie succesorii legali sau testamentari în viaţă nu au acceptat
succesiunea sau sunt nedemni cu toţii.
În doctrină se face precizarea că desherenţa nu se confundă cu vacanţa succesorală. Moştenirea aflată în
desherenţă este vacantă, dar există situaţii în care defunctul, deşi lasă moştenitori (legali sau testamentari),
aceştia nu au vocaţie succesorală la întreaga moştenire, ci numai la o parte din aceasta, restul fiind deferit
statului cu titlul de moştenire vacantă [10, p. 50].
Astfel, dacă defunctul a instituit prin testament unul sau mai mulţi moştenitori testamentari, dar care nu
au vocaţie la întreg patrimoniul succesoral, în condiţiile în care nu există moştenitori legali, statul va culege
partea rămasă, cu titlul de moştenire vacantă.
Dacă prin testament defunctul nu a instituit nici un moştenitor testamentar, în schimb a prevăzut
exheredarea moştenitorilor legali, atunci, dacă unul sau mai mulţi dintre moştenitorii exheredaţi sunt
moştenitori rezervatari, ei vor culege din moştenire – ca moştenitori legali – cota corespunzătoare rezervei lor,
restul patrimoniului succesoral (cotitatea disponibilă) revenind statului. În acest sens s-a afirmat că vocaţia
concretă a statului poate coexista şi cu drepturile moştenitorilor legali, iar patrimoniul succesoral trece, total
sau parţial, în proprietatea statului – în cazurile în care nu există moştenitori (legali sau testamentari), fie chiar
dacă există, însă vocaţia lor succesorală concretă nu se întinde asupra întregii mase succesorale. Iar prin
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sintagma „nu există moştenitori legali sau testamantari” trebuie să înţelegem nu doar absenţa lor în sens juridic,
determinată de renunţarea lor la moştenire, ori de înlăturarea lor de la moştenire ca urmare a exheredării,
nedemnităţii, sau dacă testamentul este revocat, caduc sau nul (cu condiţia că nu există moştenitori legali) [11,
p. 270-271].
În comparație cu dreptul României, în dreptul Republicii Moldova statul moşteneşte persoana care lasă
moştenirea în calitate de moştenitor legal. În acest sens, în dreptul Republicii Moldova nu poate fi vorba de
vacanţă succesorală. Astfel, statul devine proprietar al patrimoniului succesoral chiar din momentul deschiderii
moştenirii. În acelaşi timp, statul poartă răspundere pentru datoriile celui care lasă moştenirea, dar, bineînţeles,
numai în limita valorii patrimoniului dobândit.
Problema naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante a primit interpretări diferite în
literatura de specialitate. Potrivit unei opinii, statul culege bunurile succesiunii vacante în temeiul dreptului de
suveranietate (Iure imperii), tot astfel cum ia în stăpânire orice lucru fără stăpân, care se află pe teritoriul său.
Potrivit acestei teoriei, statul culege moştenirile vacante nu în calitate de moştenitor, ci de putere suverană
ţinută de exercitarea funcţiilor sale de poliţie statală la prevenirea riscurilor de dezordine pe care le-a creat
existenţa unor bunuri fără stăpân ce ar tenta pe mulţi pentru a le dobândi prin ocupaţiune. Această teorie şi-a
găsit consacrare în legislaţia Franţei (art.539, art.768 Cod civil francez), Angliei, SUA (Titlul 78 al Legii
uniforme a SUA despre dispunerea de patrimoniul fără stăpân) [10, p. 50-51].
Concepţia statului suveran, spre deosebire de acea a statului moştenitor, este una individualistă, care
vede în dreptul statului de a culege moşteniri vacante o soluţie ultimă şi excepţională ce funcţionează doar în
lipsa oricărei pretenţii din partea defunctului.
Potrivit unei alte opinii, statul dobândeşte moştenirea vacantă în baza unui drept de moştenire legală
(Iure hereditatis), statul având calitatea de moştenitor [10, p. 51].
Această teorie şi-a găsit reglementare în legislaţia Germaniei (art.1936 BGB), Elveţiei (art.466 al Codului
elveţian), Italiei (art.586 al Codului civil italian), Spaniei (art.956 al Codului civil spaniol).
Codul civil al Republicii Moldova, până la modernizarea sa, de asemenea consacra teoria dreptului legal
de moştenire a statului ca fiind fundamentul vocaţiei succesorale a statului asupra moştenirii vacante. Acest
lucru rezulta din prevederile art.1433 alin.(2) Cod civil al RM: „Statul dispune de capacitate succesorală
testamentară, precum şi de capacitate succesorală asupra unui patrimoniu succesoral vacant”. [11, p. 271]
Teza conform căreia statul culege succesiunile vacante cu titlul de moştenitor a fost expusă de unii
autori încă înainte de adoptarea Codului civil din 1964. Savantul rus M.Gordon afirmă că termenul „succesiune
vacantă” (выморочное имущество) este mai mult tradiţional, decât uzual, deoarece este mai binevenită
noţiunea de patrimoniu ce trece la stat ca succesor de ultimă clasă. Codul civil din 1964 a consacrat, de
asemenea, teoria dreptului legal de moştenire a statului în art.587, unde era prevăzut că patrimoniul succesoral
trece la stat în virtutea dreptului de a moşteni [10, p. 51].
Statul va avea capacitate succesorală în următoarele cazuri:
− Dacă bunurile au fost testate statului (orice persoană poate lăsa prin testament întregul său
patrimoniu sau o parte din el statului, alături de ceilalți moștenitori);
− Dacă cel ce a lăsat moștenirea nu are nici succesori legali, nici succesori testamentari;
− Dacă toți moștenitorii au decăzut din dreptul la succesiune;
− Dacă nici unul din moștenitori nu a acceptat succesiunea;
− Dacă unul din moștenitori legali și cel care a lăsat moștenirea a testat numai o parte din moștenire
[11, p. 273].
Stabilirea naturii juridice a dreptului capătă, într-adevăr, importanță, când un cetățean străin lasă bunuri
mobile în străinătate sau un cetățean străin lasă bunuri mobile pe teritoriul țării, în ambele cazuri există
moșteniri vacante. În ce privește bunurile imobile, ele intră în proprietatea statului pe al cărui teritoriu se află
bunurile respective. În cazul bunurilor mobile, ele vor aparține statului al cărui cetățean a fost defunctul, atunci
când statul are calitate de moștenitor; în cazul exercitării dreptului de dezherență, bunurile mobile sînt
dobândite de statul pe teritoriul căruia se găsesc bunurile respective [11, p. 127].
Particularitățile dreptului statului asupra moștenirii vacante. Specificul dobândirii succesiunii vacante de
către stat se manifestă prin:
1. Inexistența dreptului de opțiune succesorală. În ce privește dreptul la moștenirea vacantă ce-i revine
statului, acesta, spre deosebire de ceilalți moștenitori, nu are drept de opțiune succesorală. Astfel, el nu poate
renunța la moștenirea vacantă. Această concluzie se întemeiază pe prevederile art. 2389 alin. (2) CC al RM:
,,Statul nu poate renunța la moștenirea legală”. Organul competent poate solicita eliberarea certificatului de
vacanță a moștenirii, iar notarul sau instanța de judecată pot constata vacanța moștenirii nelimitată în timp.
[10, p. 277]
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2. Statul intră în posesia patrimoniului succesoral prin eliberarea unui certificat de succesiune
vacantă. Poziția specifică a statului în circuitul civil presupune existența unei ordine speciale de moștenire a
succesiunilor vacante. În acest sens, art. 2184 CC al RM prevede că clasele de moștenitori sînt chemate să
culeagă moștenirea numai câte una, în ordinea stabilită de prezentul cod, începând cu clasa întâi, precum și
transmiterea acestuia în proprietatea statului se stabilesc prin lege. Dacă moștenirea nu este vacantă, însă
statul a fost gratificat prin testament, urmează să i se elibereze certificat de moștenitor testamentar, iar nu
certificat de succesiune vacantă. Dacă statul este gratificat prin testament, iar restul moștenirii devine vacantă,
notarul urmează să elibereze statului două certificate: unul de moștenitor testamentar și altul de succesiune
vacantă [10, p. 278].
Concluzie: În urma celor relatate în articolul dat, pot concluziona că din momentul ce se constată că moștenirea
este vacantă, statul apare în calitate de unic moștenitor asupra acesteia.El nu dispune de opțiune succesorală,
astfel nu poate renunța la moștenire. Statul intră în posesia averii, prin certificatul de succesiune vacantă
eliberat de către notarul care se ocupă cu succesiunea în cauză. Odată ce statul obține dreptul asupra succesiunii
vacante, el dispune liber de bunurile primite, însă mai are și obligația de a stinge datoriile defunctului.
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ASPECTE GENERALE PRIVIND NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ

Mihaela STAMATI
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: Pentru ca succesorul să poată accede la bunurile care i-au fost lăsate ca moştenire, trebuie să
întrunească calitatea de fi demn. Nedemnitatea succesorală nu este nimic altceva decât o sancţiune prevăzut de legislaţia
Republicii Moldova aplicată persoanelor care au săvârşit careva fapte amorale contra ultimei voinţe a defunctului.
Aceasta, la rândul său, poate fi aplicată doar în anumite circumstanţe care sunt expres prevăzute de legislaţia naţională,
astfel producând efecte juridice. Aceste efecte juridice pot fi atribuite doar autorului faptei. De asemenea, nedemnitatea
moştenitorilor poate fi invocată la cererea persoanelor interesate, dar acest fapt va fi stabilit doar printr-o hotărâre
definitivă a instanţei de judecată.
Cuvinte cheie: nedemnitate succesorală, moştenitor, succesiune, sancţiune civilă.

Introducere. Condiţiile indispensabile pentru a moşteni sunt capacitatea şi vocaţia succesorală. Însă,
printre toate acestea apare şi o condiţie „negativă” care poate lipsi persoana de capacitate succesorală, şi anume
declararea acestuia ca fiind „nedemn”. Pentru ca moştenitorul să poată fi chemat la succesiune, nu este suficient
doar să întrunească numai cele două condiţii pozitive care sunt enumerate mai sus (să aibă capacitate
succesorală şi vocaţie succesorală), este important ca acesta să fie demn de a moşteni. Nedemnitatea
succesorală constă în căderea de drept a unei persoane din dreptul de a prelua o anumită moştenire, inclusiv
rezerva la care ar fi avut dreptul din această moştenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de
defunct. Nedemnitatea succesorală reprezintă o sancţiune, deoarece înglobează realizarea vocaţiei succesorale
în anumite cazuri. Aceasta poate fi aplicată numai în cazul săvârşirii faptelor expres determinate de legislaţia
Republicii Moldova, norma dată având un caracter imperativ.
Metodologie. La realizarea studiului temei respective au fost aplicate metodele analizei, deducției și
investigației științifice. În procesul cercetării am operat cu materiale teoretico-practice din domeniul dreptului
civil şi dreptului succesoral, printre care sunt actele normative naţionale care au menirea de a reglementa
moştenirea.
Potrivit dicţionarului juridic, nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă în virtutea căreia
moştenitorul legal care s-a făcut vinovat de o culpă gravă faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia este
decăzut, cu efect retroactiv, din dreptul de a-l moşteni [9].
Conform opiniei autorului Dumitru Macovei, nedemnitatea sau nevrednicia succesorală constă în
decăderea cu efect retroactiv, a unui moştenitor legal – şi a descendenţilor acestuia care ar veni la succesiune
prin reprezentare – care s-a făcut vinovat faţă de cuius sau faţă de memoria acestuia, de o faptă gravă din
dreptul de-al moşteni, chiar dacă ar fi fost moştenitor rezervatari, prin nedemnitate, pierde şi dreptul la rezerva
succesorală [11, p.28-29].
Alţi autori, precum Anica Merişescu şi Nicolae Deaconu, menţionează faptul că nedemnitatea succesorală este
decăderea moştenitorului legal din dreptul de a moşteni în cazul în care s-a făcut vinovat de săvârşirea unor
fapte grave faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia [12, p.16].
Astfel, Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie efectuează o explicaţie logico-juridică a acestei
condiţii esenţiale, menţionând că „decăderea din dreptul la succesiune constituie o sancţiune care constă în
impedimentul realizării vocaţiei succesorale a anumitor persoane, care au săvârşit infracţiuni intenţionate
împotriva celui ce a lăsat moştenirea sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe a celui ce a lăsat
moştenirea, exprimate în testament. Sancţiunea nedemnităţii poate fi aplicată moştenitorilor legali, inclusiv
moştenitorilor rezervatari şi moştenitorilor testamentari” [8, pct.7].
Însă, în opinia autorului, nedemnitatea succesorală reprezintă calitatea pe care o poate dobândi o
persoană pentru săvârşirea unei fapte amorale prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, împotriva
defunctului, astfel fiind înlăturată de la succesiune.
Nedemnitatea îşi are originea în instituţia romană a exheredării [10]. În materia succesiunilor, în dreptul
privat roman, această exheredare reprezintă o variantă a succesiunii testamentare. Exheredarea sau
dezmoştenirea reprezintă ultima voinţă a testatorului prin care înlătură de la succesiune unul sau mai mulţi
moştenitori legali.
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Codul Civil al R. Moldova din anul 1964 nu prevedea noțiunea de „nedemnitate succesorală”, dar în art.
565 stipula că [6, art.565]:
 nu au dreptul de a succede nici ca moştenitori legali şi nici ca moştenitori testamentari cetăţenii, care
prin actele lor nelegale, îndreptate împotriva celui ce a lăsat moştenirea, împotriva vrunuia din moştenitorii lui
sau împotriva înfăptuitorii ultimei lui voinţe, exprimate în testament, au contribuit la chemarea lor la
succesiune, dacă aceste împrejurări au fost confirmate pe cale judecătorească.
 Nu pot veni la succesiune ca moştenitori legali părinţii după copiii în privinţa cărora ei au fost
decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu au fost repuşi în aceste drepturi pînă în momentul deschiderii
succesiunii, precum şi părinţii şi copiii majori, care s-au sustras cu rea voinţă de a-şi îndeplini obligaţiile
prevăzute prin lege de a-l întreţine pe cel ce a lăsat moştenirea, dacă aceste împrejurări au fost confirmate pe
cale judecătorească.
Nedemnitatea succesorală, ca sancțiune civilă, are următoarele trăsături:
 se aplică săvârşirii faptelor expres şi limitativ prevăzute de lege [7, p.41], orice altă faptă săvârşită,
dar care nu este reglementată de lege, nu poate lipsi de capacitate succesorală. Fiind o sancţiune civilă care
operează în strictă conformitate cu legislaţia, face ca succesorul vinovat, sau făptaşul, să fie înlăturat de la
moştenire.
 operează numai în temeiul hotărârii instanţei de judecată prin care se constată circumstanţa care
constituie temeiul nedemnităţii [7, p.41];
 nedemnul trebuie să fi săvârşit faptele cu discernământ [2, p.57], deoarece nu este considerat nedemn
persoana care este lipsită de discernământ.
 nedemnitatea nu va putea fi invocată decât după deschiderea succesiunii celui faţă de care au fost
comise faptele nedemne [13, p.57]. Moştenitorul care este considerat nedemn, nu poate invoca de sinestătător
acest lucru, ci doar la solicitarea persoanelor interesate şi doar după deschiderea succesiunii. Nedemnitatea
succesorală poate fi invocată de orice persoană interesată, comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu
nedemnul, care vor beneficia de dreptul de acrescământ în cazul în care nedemnul este înlăturat de la moştenire;
de moştenitorii subsecvenţi, care vor culege ei moştenirea în locul nedemnului; de donatarii sau legatarii
gratificaţi de defunct peste limitele cotităţii disponibile, care au interesul de al înlătura pe nedemnul care ar
putea cere, reducţiunea libertăţilor excesive; de instanţa de judecată din oficiu; şi chiar de cel nedemn [13,
p.25].
 fiind o sancţiune se aplică şi produce efecte doar în privinţa autorului faptei. Faţă de alte persoane
chemate de lege la moştenirea defunctului în nume propriu sau prin reprezentare, ea poate produce efecte
numai în mod excepțional [5, p.164].
Până la data de 01.03.2019, Codul Civil al Republicii Moldova prevedea în art. 1434 următoarele
temeiuri ale nedemnităţii succesorale [5, art.1434]:
Nu poate fi succesor testamentar sau legal persona care:
 a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament,
a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sunt constatate de instanţa de judecată. Aceasta explică
faptul că va fi nedemnă să moştenească, atât în calitate de moştenitor legal, cât şi în calitate de moştenitor
testamentar, persoana care a săvârşit intenţionat o infracţiune împotriva celui care lasă moştenirea sau o faptă
amorală împotriva ultimei voinţe a celui care lasă moştenirea, exprimată în testament. Toate aceste
circumstanţe urmează a fi considerate drept temei pentru declararea nedemnităţii succesorale, doar prin
hotărârea definitive a instanţei de judecată.
 a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a contribuit
astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotei succesorale ale tuturor
acestora. Acest aliniat explică că vor fi nedemne de a moşteni, persoanele care, intenţionat, au împiedicat
realizarea ultimei voinţe a celui care lasă moştenirea, care au sugerat celui care lasă moştenirea să facă o
diferenţă în favoarea lor sau să mărească cota succesorală a acestora sau a rudelor acestora. La fel, vor fi
nedemne şi moştenitorii care au tăinuit testamentul celui care lasă moştenirea sau i-au constrâns pe ceilalţi
moştenitori să renunţe la drepturile lor succesorale, în favoarea lor sau a persoanelor apropriate.
 nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la data
deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi copiii maturi
(inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a celui ce
a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de instanţa de judecată.
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Legea nr. 133 din 15.11.2018 cu privire la modernizarea Codului Civil şi modificarea unor acte legislative
reglementează noi temeiuri de nedemnitate, consfinţite în art. 2169 Codul Civil al Republicii Moldova [5,
art.2169].
Astfel, o persoană este exclusă de la moștenire în următoarele cazuri:
− dacă l-a omorât pe cel care a lăsat moștenirea sau a săvârșit o tentativă de a-l omorî;
− dacă intenționat și ilegal l-a împiedicat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau să
revoce o dispoziție testamentară;
− dacă prin dol sau violență l-a determinat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau să
revoce o dispoziție testamentară;
− dacă în mod intenționat și ilegal a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat o dispoziție
testamentară a celui care a lăsat moștenirea;
− părintele care a fost decăzut din drepturile părintești în privința copilului nu poate fi moștenitor
legal al acelui copil.
Dobândirea moştenirii de către un moştenitor nedemn poate fi anulată. Acest fapt este consfinţit în art.
2170 al Codului Civil. Lipsirea de dreptul de moștenire a persoanei nedemne se face prin anularea dobândirii
moștenirii de către aceasta. Se poate cere anularea dobândirii moștenirii numai după deschiderea moștenirii.
În cazul moștenitorului subsecvent, anularea poate fi făcută imediat după devoluțiunea moștenirii către
moștenitorul prealabil [5, art.2170].
Totodată, moştenitorului i se poate înlătura calitatea de a fi „nedemn” numai în cazul în care cel care a
lăsat moştenirea a fost la curent cu nevrednicia moştenitorului, dar nu a întocmit un testament sau cel puţin nu
la modificat, chiar dacă putea să o facă.
O dată cu declararea moştenitorului ca fiind nedemn de succesiune, se produc un şir de efecte juridice.
Acestea, la rândul său, pot fi atribuite doar autorului faptei.
Efectele nedemnității succesorale, la fel au survenit modificări, odată cu adoptarea Legii nr. 133/2018 (Tabelul
1).
Efectele juridice ale nedemnităţii succesorale, până la
modificarea Codului Civil:

Dacă, după primirea succesiunii, este declarată de
instanța de judecată ca succesor nedemn, persoana este
obligată să restituie tot ceea ce a primit ca moștenire,
inclusiv fructele obţinute. Constatarea nedemnităţii face ca
nedemnul să devină total străin de moştenire, titlul său de
moştenitor fiind retroactiv desfiinţat. Persoana declarată
nedemnă va trebui să restituie tot ce a primit în calitate de
moştenitor de la persoana faţă de care s-a făcut vinovat,
inclusiv fructele şi veniturile percepute din momentul
deschiderii moştenirii şi nu de la data constatării
nedemnităţii. În cazul în care persoana nedemnă a plătit
anumite datorii ale moştenirii din propriul său patrimoniu,
el are dreptul să pretindă restituirea sumelor pe care le-a
plătit. Persoana nedemnă trebuie despăgubită pentru
anumite cheltuieli, în cazul în care le-a avut, efectuate
asupra bunurile moştenirii în perioada în care i-au
aparţinut.

Tabelul 1. Efectele nedemnității succesorale
Efectele juridice ale nedemnităţii
succesorale, după modificarea Codului
Civil:

în cazul declarării moștenitorului
nedemn, se consideră că devoluțiunea în
folosul lui nu a avut loc. Moștenitorului
nedemn i se aplică dispozițiile legale privind
posesorul masei succesorale.

în locul moștenitorului nedemn vin la
moștenire cei care ar fi moștenit dacă
moștenitorul nedemn era decedat la data
deschiderii moștenirii. Se consideră că
devoluțiunea în folosul celor care vin în loc sa produs la momentul deschiderii moștenirii.

Autorul român, Dan Chirca, clasifică efectele juridice ale nedemnităţii juridice în 3 clase [3, p.29]:
 în raport cu ceilalţi moştenitori; aici nedemnul este obligat să restituie toate bunurile pe care le-a
dobândit conform succesiunii. Se recurge la aceste acţiuni din motiv că moştenitorul nedemn se prezumă a fi
de rea-credinţă, respectiv aici se naşte obligaţia acestuia de-a întoarce tot ce a avut în posesie până acum.
 în raport cu terţii; dacă în perioada dintre deschiderea succesiunii şi cea de constatare a nedemnităţii
succesorale, moştenitorul nedemn, a semnat diverse acte juridice cu alte persoane, care se referă la bunurile
succesorale; actele de conservare şi administrare nu se vor anula, dacă acestea nu contravin intereselor altor
succesori; actele de dispoziţie asupra bunurilor dobândite prin succesiune, făcute de către nedemn, nu se vor
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anula în cazul în care actul de înstrăinare a fost încheiat cu privire la un bun mobil corporal şi dobânditorul a
fost de bună-credinţă. Actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile nu se vor anula cu condiţia ca persoana
terţă să fie de bună credinţă şi să demonstreze circumstanţele necesare.
 în raport cu descendenţii nedemnului; În cazul în care însă descendenţii nedemnului vin la moştenire
în nume propriu şi nu prin reprezentare, ei au dreptul de a moşteni pe ascendentul ascendentului lor [11,
p.123].
Concluzie. O dată studiind noţiunea de „moştenire” este foarte important de a cunoaşte şi caracterele
de bază ale acesteia. Una dintre caracterele de bază este nedemnitatea succesorală. În general cuvântul
„nedemn” presupune a nu merita ceva, în cazul nostru, de a nu merita calitatea de succesor. Aceast fapt survine
în momentul în care unul dintre moştenitor săvârşeşte anumite fapte amorale împotriva ultimei voinţe a
defunctului. Nedemnitatea succesorală are caracter de pedeapsă civilă şi se bazează pe motive de moralitate
publică, neputându-se admite ca o persoană vinovată de fapte grave faţă de alta să o moştenească. Astfel, se
asigură faptul că persoana nedemnă, într-un fel sau altul, răspunde pentru faptele săvârşite. Este foarte
important ca această calitate a nedemnităţii succesorale să se bazeze pe trăsăturile esenţiale reglementate de
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Consider că lipsa acestei calităţi din dreptul succesoral, ar aduce
moştenitorii la săvârşirea unor fapte oribile. La fel, consider că circumstanţele în care se atestă nedemnitatea
succesorală conform art. 2169 nu sunt suficiente, deoarece ar fi mult mai favorabil de determinat un cerc mai
larg de cauze pentru a stopa în întregime existent în viaţa de zi cu zi a acestei definiţii.
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PARTICULARITĂȚILE EVALUĂRII TERENULUI AGRICOL
CU PLANTAȚIE DE MĂR PRIN METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR
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Abstract: Implementarea programului de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova pentru
perioada anilor 2007-2020 a adus la extinderea livezilor noi cu tehnologii moderne și dezvoltarea pieței terenurilor
agricole cu plantații perene. Însă baza metodologică actuală pentru evaluarea terenurilor agricole nu corespunde
cerințelor pieței. În lucrare sunt cercetate particularitățile evaluării terenurilor agricole cu plantații perene prin metoda
comparației vânzărilor, sunt examinați factori interni de influență asupra valorii de piață a terenului cu livadă de măr în
cadrul elementelor de comparație „Amplasarea” și „Caracteristicile fizice”.
Cuvinte cheie: fondul funciar agricol, teren agricol cu plantații multianuale, abordarea prin piață, valoarea de
piață, metoda comparației vânzărilor, factorii de influență asupra valorii.

Terenurile cu destinație agricolă reprezintă principalul mijloc de producție în agricultură, principala
sursă de producție a propriilor produse alimentare și materii prime agricole pentru industrie, precum și în
calitate de subiectul al muncii și condițiile de angajare a populației rurale. Aceasta determină prioritatea
utilizării terenurilor agricole, regimul lor juridic special, necesitatea protecției orientată spre supravegherea
acestor zone, prevenirea dezvoltării proceselor negative și creșterea fertilității solului, precum și a valorii
geopolitice.
Republica Moldova este identificată, de mult timp ca țară agrară. Solurile bogate, soarele generos și
clima temperată permit agricultorilor să producă fructe renumite pentru gustul și calitatea lor excepțională.
Conform Codului funciar art.36 „terenurile cu destinație agricolă, indiferent de formă de proprietate,
sunt folosite pentru desfășurarea activității în scopul obținerii de produse agricole și pentru amplasarea
obiectivelor de infrastructură a agriculturii și a structurilor de primire turistică, din categoria pensiunilor
agroturistice, precum și pentru obținerea produselor energetice.” [1]
Analiza Fondului funciar al Republicii Moldova demonstrează că suprafața terenurilor cu destinație
agricolă este cea mai mare dintre cele șapte categorii de terenuri și constituie 2 039,8 mii ha sau 60 % (Tabelul
1).
Tabelul 1 Repartizarea Fondului Funciar după categorii de terenuri în Republica Moldova la 01.01.2017
Nr.
Denumirea categoriei
Suprafața, mii ha
Ponderea, %
Terenuri total
3 384,6
100
I
Terenuri cu destinație agricolă
2 039,8
60
II
Terenuri din intravilanul localităților
313,6
9
Terenuri
destinate
industriei,
transporturilor,
III
58,9
2
comunicațiilor si cu alte destinații speciale
IV,V Terenuri ale fondului silvic și destinate ocrotirii naturii
451,0
13
VI
Terenuri ale fondului apelor
85,1
3
VII
Terenuri ale fondului de rezervă
436,2
13
Sursa: elaborat de autor în baza [5]
Din categoria terenurilor cu destinație agricolă fac parte:
a) terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile și răsadnițele, pârloagele, livezile, viile, plantațiile
de nuci, plantațiile de dud, arbuștii fructiferi, fânețele, pășunile, grădinile, loturile pomicole și altele asemenea
– cele cu vegetație);
b) terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de fățări, de ateliere
de reparație și de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările
piscicole, precum și fâșiile forestiere, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activitățile agricole,
instalațiile de desecare, de irigare, pensiunile agroturistice, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de
destinație;
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c) Terenurile ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcie, salcâm) care au gradul de
evaluare a fertilității naturale mai mic de 40 sau care se află în luncile râurilor ori în alte zone cu risc de
inundații.
Culturi perene (multianuale) conform Standardul Internațional de Evaluare prezint „Culturi formate
din plante care au o durată de viață care se prelungește peste un an sau peste un ciclu de recoltă. Un astfel de
exemplu îl reprezintă viile și livezile. Aceste tipuri de proprietăți pot avea o investiție de capital semnificativă
în plantații, care reprezintă un activ corporal amortizabil. A se vedea și pădure/fond forestier” [5].
În baza datelor de pe statistica.md conform situației la 01.01.2017 s-a efectuat analiza repartizării
terenurilor agricole după destinație (Tabelul 2 ) și forme de proprietate (Tabelul 3).
Tabelul 2 Repartizarea Fondului Funciar agricol după destinație în Republica Moldova la 01.01.2017
Destinație
Suprafața, mii ha
Ponderea, %
Arabil
1827,3
66
Pârloagă
38,8
1
Plantații multianuale
288,8
11
din care:
133,5
5
Livezi
135,3
5
Vii
2,1
0
Fânețe
342,8
12
Total
2 768,6
100
Sursa: elaborat de autor în baza [6]
Suprafața plantațiilor multianuale constituie numai 133,5 mii ha sau 11%, dintre care livezi - 5%, vii 5%.
Repartizarea Suprafețelor terenurilor agricole cu plantații multianuale pe culturi în Republica Moldova
în anul 2017 este prezentată în tabelul 4 și figura
Tabelul 3 Suprafețele terenurilor agricole cu plantații multianuale pe culturi în Moldova, anul 2017
Denumirea culturii
Suprafața totală, hectare
Ponderea, %
Măr
26 595
42
Nuc
17 511
28
Prun
11 107
17
Piersic
3 151
5
Cireș
2 199
3
Altele
3 086
5
Total
63 649
100
Sursa: elaborat de autor în baza [6]
Cele mai răspândite plantații de culturi sunt: livezile de măr -42 %, plantațiile de nuc – 28 %, livezile
de prune -17 %, și de persici – 5 %.
Măr

Suprafața totală, ha

Prun

26.595

Cireș

Piersic

Nuc

Altele

5%
17.511

28%

42%

11.107
2.199

3.151

17%

3.086
5%

Măr

Prun

Cireș

Piersic

Nuc

3%

Altele

Fig.1 Suprafețele terenurilor agricole cu plantații multianuale pe culturi în Moldova în anul 2017
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În Moldova, livezile de meri acoperă o suprafață de 26 595 ha și produc mai mult de 487 mii tone de
mere (Tabelul 4).
Tabelul 4 Suprafața totală a plantațiilor de măr pe republică, anii 2007 – 2017
Anii
Suprafața totală pe
republică, ha
Suprafața pe rod, ha
Roada tone, an
Roada medie la 1
hectar, tone

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32 486

31 729

31 566

31 544

30 942

29 026

25 671

26 595

26 060
207 900

23 759
268 800

24 031
281 800

23 898
307 200

25 160
370 000

23 045
307 700

20 821
411 800

21 684
487 200

7,98

11,31

11,73

12,85

14,71

13,35

19,78

22,47

Sursa: elaborat de autor în baza [6]
În dimensiune și culoare. În această perioadă recolta anuală a crescut peste 2,3 ori.
Livezile de măr sunt cultivate preponderent în zonele de nord (69%) și de centru (21%) ale țării,
suprafața totală a plantațiilor de măr pe zone Republicii Moldova în anul 2017 sunt prezentate în tabelul 5;
figura 2.
Tabelul 5 Suprafața totală a plantațiilor de măr pe zone Republicii Moldova, anul 2017
Suprafața, ha
18 372
5 561
1 555
220
887
26 595

Indicatorul
Zona de Nord
Zona de Centru
Zona de Sud
Mun. Chișinău
U.T.A. Găgăuzia
Total pe republică

Ponderea, %
69
21
6
1
3
100

Sursa: elaborat de autor în baza [6]
Suprafața totală, ha
Zona de Nord
18.372
6%

1% 3%

Zona de Centru

21%

5.561
1.555

220

69%

887

Zona de Sud
Mun. Chișinău
U.T.A.
Găgăuzia

Fig. 2 Suprafața totală a plantațiilor de măr pe zone Republicii Moldova, anul 2017
Determinarea valorii terenurilor agricole cu plantații perene este extrem de actuală pentru evaluatorii
Republicii Moldova. Piața funciară agricolă este în dezvoltare, se înființează plantații noi cu tehnologii
moderne. Numai în februarie 2019 au fost expuse către vânzare peste 40 oferte de terenuri agricole cu livezi
de măr, prune și plantații de nuc cu suprafața de la 2 ha până la 50 ha. Însă baza metodologică actuală pentru
evaluarea terenurilor care este reglementată de Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile [
] nu conține recomandări privind modul de evaluare a terenurilor agricole cu plantații perene.
Reieșind din situația existentă, este necesar elaborarea mecanismului calitativ, orientat spre piață de
evaluare terenurilor agricole cu plantații perene, perfecționării bazei ei metodologice. Aceasta și condiționează
actualitatea cercetărilor prezentate în lucrare.
La particularitățile, care trebuie de luat în considerare la determinarea valorii de piață a terenurilor
agricole cu plantații perene se referă:
 dependența directă a structurii terenurilor agricole de caracteristicile fizici-geografice ale localității
(geomorfologice, solului, hidrologice, climatice și alte caracteristici);
 riscuri majore de producție agricolă, cauzate de factori naturali și de forțele majore (secetă,
inundații, înghețuri timpurii și ninsori și alte dezastre naturale);
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 un impact mare asupra valorii veniturilor obținute din producția agricolă a fluctuațiilor prețurilor la
produsele agricole, combustibili-lubrifianți, utilaje și tehnică agricolă;
 natura sezonieră a lucrărilor agricole și a prețurilor pe piața produselor agricole.
Conform Standardelor Internaționale de Evaluare terenurilor agricole cu plantații perene pot fi evaluate
prin utilizarea abordării prin venit, abordării prin cost și în prezența datelor suficiente privind vânzarea/oferta
proprietăților analogice – prin abordarea prin piață.
Atunci când există suficiente informații disponibile, credibile privind prețurile de vânzare/ofertă
terenurilor agricole cu plantații perene comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă, adecvată pentru
estimarea valorii de piață.
Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare
subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru
vânzare [3,4].
Pentru estimarea valorii de piață a terenului agricol cu plantații perene se utilizează metoda comparației
vânzărilor în care analiza și corectarea prețurilor de vânzare/ofertă a terenurilor comparabile se aplică în funcție
de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect
Următoarele elemente de comparație sunt examinate în cadrul metodei respective: drepturile de
proprietate și alte drepturi reale transmise; condițiile de finanțare; condițiile tranzacției; condițiile pieței;
amplasarea; caracteristicile fizice; caracteristicile economice; modul de folosință; componentele valorii ce nu
sunt legate de bunul imobil.
Clasificarea factorilor de influență asupra valorii de piață a terenurilor agricole cu plantații perene și
caracteristica lor a fost efectuată în baza studiului Standardelor Internaționale și Europene de Evaluare,
sintezei bibliografice. În lucrare sunt prezentate cercetările factorilor interne de influență asupra valorii de piață
a terenului (tabelul 6) în cadrul elementelor de comparație „Amplasarea” și „Caracteristicile fizice”
Tabelul 6 Factori interni de influență asupra valorii de piață a terenului agricol
Amplasarea
Climatul;
Vecinătatea;
Distanța până la drumuri magistrale;
Distanța până la piețele de desfacere;
Distanța până la bazele de aprovizionare cu
mijloace tehnico-materiale necesare producției
agricole;
 Distanța până la localitate
 Prezența sursei de apă;
















Caracteristice fizice
Dimensiunea (suprafața);
Forma;
Topografia (relief);
Expoziția terenului;
Tipul și starea solului;
Bonitatea solului;
Infrastructura;
Amenajări;
Starea ecologică

Sursa: elaborate de autor în baza [6]
Este important ca evaluatorul să examineze caracteristicile amplasării și fizice ale terenului subiect și
analogice care esențial influențează asupra valorii terenului.
Amplasarea
Influența amplasării asupra valorii de piață a terenurilor cu plantații perene se determină prin numeroși
factori care o caracterizează.
Climatul. Creșterea și fructificarea pomilor au loc sub influența factorilor climatici, așa ca: lumină,
căldură, apă.
Cerințele față de lumină. Rolul luminii în viața pomilor este foarte important, deoarece în prezența ei,
are loc procesul de fotosinteză. Lumina, măsurată sub aspectul intensității (număr de lucși) cât și a duratei
acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui) este, pentru țara noastră, suficientă pentru cerințele tuturor
speciilor pomicole cultivate, cu condiția asigurării unor condiții tehnologice optime
Cerințele față de căldură. Pomii de măr nu sunt pretențioși în ceea ce privește alimentarea cu căldură,
totuși, pentru varietăți diferite, o anumită cantitate de temperaturi active de peste 10 ° C și numărul de zile cu
o temperatură medie zilnică mai mare de 15 ° C sunt necesare.
Capacitatea de rezistență la ger ale pomilor de măr este prezentată în tabelul 7.
Tabelul 7 Capacitatea de rezistență la ger ale pomilor de măr
Limitele de rezistență la ger a pomilor de măr în primele faze de
vegetație. ºC
Butoni florali
Înflorit
Fructe mici
-2,8...-4,9
-1,7...-3,2
-1,1...-2,7

Sursa: elaborat de autor în baza [7]
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Temperaturile de
rezistență la ger pomilor, ºC
-35...-36

Cerințele față de apă. Se cunoaște că apa ca factor de vegetație are rol hotârător în viața pomilor. Apa
intră în compoziția tuturor organelor, în proporție de până la 75% în frunze, ramuri și rădăcini și de circa 85%
în fructe. Pomi de măr necesit peste 650-700 mm precipitații anual.
Soiurile de măr se dezvoltă bine în cazul când umiditatea relativă a aerului cuprinsă în limitele de 7080 %.
Vecinătățile. Plantația trebuie să fie amplasată la distanța mare de păduri, de unde pot veni insecte și
animale dăunătoare (iepuri, căprioare, cerbi). De asemenea trebuie amplasate departe de râuri sau alte întinderi
mari de apă care pot face să crească hidroscopicitatea, în cazul râurilor, să formează curenți de aer rece și
brume.
Caracteristicile fizice.
Este important ca evaluatorul să evalueze caracteristicile fizice ale proprietății și potențialul terenului.
Evaluatorul trebuie să examineze proprietatea, precum și să caute informații cu privire la istoria agricolă a
proprietății în cauză.
Dimensiunea (suprafața). O exploatație plantației de măr ca să devină rentabilă trebuie să aibă minim
1 ha și poate atinge 20 ha. În livezile comerciale mari cu suprafața peste 100 de hectare, dimensiunea parcelelor
poate fi 15-20 de hectare; cu o suprafață de livadă de 50-100 de hectare – până la 8-15 hectare; în livezile mici,
suprafața parcelelor este luată în medie 5 ha.
Pentru ca lucrările de îngrijire a livezii, recoltarea și transportul fructelor să se facă mai ușor, terenul se
parcelează. E bine ca parcelele să nu aibă mai mult de 500 m lungime iar rândurile să se orienteaze pe direcția
N-S (pe terenurile plane) ca să primească o cantitate cât mai mare de lumina. Daca terenul este in panta, direcția
rândurilor se orientează pe direcția curbelor de nivel pentru a se evita degradarea solului
Distanța de plantare este esențială în realizarea unei plantații de pomi fructiferi. Acestea se stabilește în
funcție de specia folosită.
Sistemul de plantare este dat de forma geometrică de pe teren: pătrat, dreptunghi, triunghi.
Pentru terenurile plate și o plantație clasică pichetarea se va face în formă de pătrat, adică distanța între
rânduri este egală cu distanța între plante pe rând (fig.3)
Sistemul de plantat în formă de dreptunghi se realizează pentru livezile pe teren plan sau cu pantă
ușoară. In acest caz distanta intre rânduri este mai mare decât distanta intre plante.

Fig.3 Plantarea în pătrat

Fig. 4 Plantarea în triunghi

Sistemul de plantat în triunghi asigură condiții mai bune de lumina și absorbție de elemente nutritive.
Acest sistem este potrivit pentru terenuri în pantă, în zone de deal.
Distanța între rânduri trebuie să nu fie mai mică de 3,5-4,5 m, pentru a asigura spațiul de lumina necesar.
Sunt foarte pretențioși la acest factor caișii, piersicii, migdalii, cireșii, ca si unele soiuri de mar si par. Pe
solurile cu fertilitate naturala ridicata, distantele de plantare trebuie mărite, deoarece pomii cresc mai
voluminoși.
Forma. De regulă, forma parcelei trebuie sa fie dreptunghiulara pentru a ușura întreținerea plantației cu
laturile în proporție 1:1-1:4 și se amenajează drumuri, cu lățimea de 6 m, pentru transportarea fructelor si
construcții de producție unde vor fi depozitate, temporar, fructele.
Relieful este o colecție de forme de suprafață terestră ca una dintre proprietățile spațiale ale pământului
are o mare influenta asupra alegerii locului pentru livada.
Relieful terenului influențează si determina in buna măsura regimul climatic al locului, inclinarea pantei
influențează mecanizarea lucrărilor.
Panta terenul cu plantație de măr se recomanda sa fie în jur de 3-6%, ce permite întreținerea corectă a
plantațiilor, recoltarea si transportul fructelor. Terenul cu panta peste 15% necesită amenajări special
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Loturi de teren pentru livezi absolut nevalabile: deschise la vânturi puternice sau închise (văile reci),
cazul în care copacii suferă de boli, dăunători și, cel mai important, din înghețurile de primăvară și vremea
rece în timpul înfloririi.
Expoziția terenului se alege în-funcție de specie si altitudine. Cele mai bune expoziții sunt cele sudice,
estice si vestice. In zonele sudice, plantațiile pot fi înființate si pe versanți nordici.
Plantarea nu este recomandata în văile înguste, cu curenți de aer puternici si zone cu înghețuri târzii de
primăvara.
Tipul și bonitatea solului
Mărul preferă solurile fertile, profunde, bine aerisite și drenate, cu textură luto-nisipoasă și lutoasă.
Tipurile favorabile de sol sunt: cernoziomurile levigate, podzolice, tipice, obișnuite, cenușii și cenușii
închise de pădure cu bonitatea solului peste 60 grade.
Note de bonitate a solurilor pentru localități sunt prezentate în Cadastrul funciar al Republicii Moldova.
Sunt favorabile solurile cu un pH cuprins în limitele 6,8…7,3, adâncimea apelor freatice nu mai puţin
de 1,5-2,0 m.
Infrastructura. Pentru a avea acces la o anumită cultură, este adesea necesar să se monteze o
infrastructură solidă. Acesta va include:
• sisteme de alimentare cu apă;
• drumuri interne și puncte de acces la rețeaua autostrăzilor;
• poduri;
• conducte de apă;
• sisteme de distribuție a apei;
• conducte sau canale deschise;
• rezervoare și stații de pompare;
• garduri, pereți și frontier.
Amenajările terenului agricol pentru plantațiile de măr sunt următoarele:
• Adăpost față de vanturi sunt obligatorii pentru măr și sunt amplasate perpendicular direcției
vântului;
• Sistemul de irigare prin picurare;
• Sistemul pasiv de protejare contra grindinei prin folosirea plasei;
• Sistemul pasiv de protejare a fructelor contra apei prin folosirea peliculei/foliei;
• Sistemul pasiv de protejarea fructelor contra păsărilor/insectelor prin folosirea plasei;
• Sistemul antiîngheț.
Starea ecologică. Evaluator ar trebui să ia în considerare problemele de poluare și contaminare
potențială, cum ar fi:
• boala răspândită prin sol;
• dăunători de sol;
• poluarea cu metale grele din cauza evacuării deșeurilor;
• reziduuri chimice datorate unor cazuri anterioare de utilizare intensă sau reciclare și zone de
depozitare;
• polenizarea încrucișată de organismele modificate genetic.
Cercetările efectuate în lucrare permit evaluatorului de identificat corect terenurile agricole cu plantații
de măr, de determinat diferențierile în caracteristici terenurilor subiect și analogice, și de efectuat corect
ajustările la prețul de vânzare sau ofertă.
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ANALIZA DOCUMENTELOR NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ
DURATA DE VIAȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

Victor PÎNZARU
Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: Majoritatea clădirilor de locuit din Republica Moldova sunt executate din panouri prefabricate din
beton armat și se află într-o stare avansată de uzură. Durata lor de exploatare se aproprie de durata de viață proiectată
inițial, însă din cauza că mai bine de 35 de ani nu au fost efectuare reparații curente și capitale uzura lor este mult mai
mare decât prevăd normele. În lucrarea data se analizează documentele normative ce reglementeză durată de viață a
construcțiilor și dacă prevederile acestora au fost expuse în practică.
Cuvinte cheie: cladiri de locuit, durată de viață, reparații curente, reparații capitale.
Introducere
Majoritatea construcțiilor civile care se gasesc pe teritoriul Republicii Moldova au fost edificate în
perioada Sovietică în amplul process de urbanizare a țării.
Filosofia acelei perioade referitor la construcția cladirilor de locuit era următoarea:
 Locuirea mai multor familii într-un apartament este inadmisibilă și constituie o problemă
 Locuințele comunale sunt nerentabile din punct de vedere economic, și nu satisfac cerințele actuale
 Problema locuințelor comunale poate fi soluționată prin construirea în masă a blocurilor noi folosind
tehnologii moderne
În acea perioadă se dorea asigurarea cu spațiu locativ a tuturor cetățenilor, astfel au început să fie
utilizate proiectele tip orientate spre industrializarea construcțiilor care au permis obținerea unui cost de
producție cât mai mic pentru 1 m2, totodată asigurând și termen mai mic de edificare a construcțiilor.
Materialele folosite la edificarea elementelor portante și de închidere ale blocurilor erau în mare parte
elemente prefabricate din beton armat, blocuri mari de piatră și caramidă.
Au fost adoptate termene minime de viață pentru construcțiile proiectate cu o durată inițială de viață
recomandată de [6]:
Denumirea edificiilor
Durata de viață proiectată a construcției
Structuri temporare
10 ani
Structuri care se exploatează în condiții de
agresivitate sporită ( rezervoare, conducte ale
întreprinderelor prelucrătoare de petrol, ale
Nu mai puțin de 25 de ani
industriei chimice și a gazului, structuri în
condițiile mediului maritim)
Structuri și edificii de construcție în masa în
Nu mai puțin de 50 de ani
condiții obișnuite de exploatare
Structuri unicale și construcții inginerești
100 de ani și mai mult.
importante
Din analiza acestui tabel, observăm că majoritatea construcțiilor civile se aproprie de sfârșitul duratei
lor de viață proiectată. Astfel, starea fondului locativ în oraşul Chişinău continuă să se înrăutăţească, riscând
să degradeze substanţial în termen mediu.
În localităţile urbane peste 30% din fondul locativ îl constituie blocurile de locuit din prima generaţie,
construite cu 35-40 de ani în urmă, care actualmente s-au învechit moral, şi-au pierdut rezistenţa constructivă
şi fiabilitatea (mai cu seamă în urma cutremurelor de pămînt care au avut loc) şi, care, desigur, consumă
excesiv energie.[5]
1. Cadrul legislativ în vigoare
Conform unui studiu, deja un sfert de milion de chişinăueni locuiesc în blocuri locative, starea fizică a
cărora este problematică: termenul de exploatare a peste 450 blocuri (prima generaţie de case din panouri
prefabricate) atinge termenul limită de exploatare, iar peste ½ din blocurile locative au o vârstă de peste 35 ani
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fără reparaţii capitale (gradul de uzură mediu depăşeşte 65%). 1/3 din acoperişuri şi peste 60% din reţelele
inginereşti interne necesită reparaţii capitale şi urgente [5].
Renovarea blocurilor de locuit construite reprezintă una dintre sarcinile primordiale ale reformei
locative din ţară.
În Republica Moldova în momentul actual actul legislativ principal care reglementează domeniul
construcțiilor este Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Durată de existenţă (viaţă) a construcţiei este definită ca durata de timp după care construcţia a încetat
definitiv să-şi îndeplinească funcţia ce i-a fost dată. [1]
Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea pe
întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigențe esențiale [1] :
 A - rezistenţă şi stabilitate;
 B - siguranţă în exploatare;
 C - siguranţă la foc;
 D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
 E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
 F - protecţie împotriva zgomotului.
Pentru menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigențe a fost adoptat
NCM A.09.02-2005, Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi socialculturale.
Documentul normativ în construcții din Republica Moldova care reglementează durata minimă de
exploatare eficientă a clădirilor.
Normativul dat este cu caracter obligatoriu pentru toţi agenţii economici, persoanele fizice care
efectuează lucrări de deservire tehnică, reparaţie curentă şi capitală, precum şi de reconstrucţie a clădirilor.
Structura şi modul de funcţionare a sistemului de deservire tehnică, reparaţie şi reconstrucţie a clădirilor
de locuit, comunale şi social-culturale, oferă clasificarea după [2]:
 Durata minimă de exploatare eficientă a clădirilor
 Și a elementelor construcțiilor în funcție de durata până la reparația capitală (înlocuire ani) care
variază în dependență de tipul elementului și a materialului din care este fabricat.
Tipul de clădiri în funcție de
materialul construcțiilor
principale
Cu pereți din panouri și blocuri
mari, cărămidă, piatră natural etc,
cu planșee din beton armat și
condiții normale de exploatareclădiri de locuit și clădiri cu regim
similar de temperature
și
umiditate a încăperilor principale.

Durata, ani
Până la punere în reparație
Până la punere în reparație
curentă
capitală

3-5

15-20

Din analiza acestui tabelului se observă că multe elemente ale clădirii se aproprie de sfârșitul duratei
lor de exploatare.
Cum a fost menționat mai sus, pentru asigurarea acelor șase exigențe pe toată durata de viață a
construcțiilor este necesar sa fie executate reparațiile curente și capitale, la intervale de timp stabilite de
normativul în vigoare, lucru care din păcate nu a avut loc, în consecință putem afirma că durată de existență
reală nu o respectă pe cea din normativ.
Obligaţiile privind realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a exigenţelor
esenţiale revin factorilor implicaţi în conceperea, proiectarea execuţia şi exploatarea construcţiilor, precum şi
în postutilizarea lor potrivit responsabilităţilor fiecăruia, indiferent de tipul de proprietate a investitorului. [1]
La fel, cadrul legal stabilește că urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată
durata de existenţă a acestora și răspunderea pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență
revine factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea acestora,
potrivit obligaţiilor şi gradului de culpabilitate al fiecăruia. [1]
Însă, odată cu dizolvarea URSS instituțiile de profil au fost reorganizate și restructurate, majoritatea
încetând să mai existe și din cauza ca în mai puţin de 1/4 din blocurile de locuinţe există asociaţii de proprietari,
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dar şi în aceste cazuri participarea proprietarilor este limitată şi deficitară, atribuțiile de întreținere și reparație
curentă și capitală a blocurilor de locuit nu au fost exercitate de nici un factor specificat în actul legislativ
principal. [1]
2. Acțiunile întreprinse de stat
În anul 1997 Guvernul Republicii Moldova stabilește că [4]:
Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, nu au dreptul:
 să efectueze lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a construcţiilor sau alte lucrări, care
pot s-o afecteze;
 să modifice aspectul urbanistic şi arhitectural al construcţiilor.
Contrar prevederilor legale în domeniu, este des întâlnit fenomenul când proprietarii fară un acord din
partea autorităților publice locale execută intervenții la structura de rezistență a blocului și la fațada acestuia,
astfel crescând riscul de avariere.
Prioritar pentru stat este renovarea și reabilitarea termică a blocurilor de locuit construite, în acest sens
fiind emisă o hotărâre de guvern înca din anul 2002, cu privire la renovarea şi reabilitarea termică a blocurilor
de locuit construite, argumentându-se că renovarea clădirilor existente va permite o utilizare mai rațională a
resurselor funciare existente. [3]
Această hotărâre stabilește scopurile și principiile de bază, mecanismele și etapele de realizare a acesteia
la nivel national, pentru fiecare serie de construcție în parte,instituțiile și agenții economici de profil care
trebuie să participe la procesul de reabilitare și modernizare a blocurilor de locuit.
Scopurile și principiile de bază ale renovării clădirilor, expuse în hotărâre , cu privire la renovarea şi
reabilitarea termică a blocurilor de locuit construite sunt:
1) prelungirea termenelor de exploatare a fondului locativ existent drept măsură de primă importanţă
pentru menţinerea acestui potenţial vital al statului;
2) schimbarea radicală a ansamblurilor constituite, intensificarea utilizării terenurilor urbane, sporirea
expresivităţii arhitecturale şi diversităţii imaginii exterioare a edificiilor locative;
3) transformarea blocurilor de locuit din prima generaţie în clădiri cu locuinţe mai confortabile şi mai
avantajoase în exploatare din punct de vedere economic;
4) crearea unor noi locuri de muncă în complexul de construcţii pentru o perioadă de lungă durată,
redresarea ramurilor adiacente ale economiei;
5) asigurarea unei calităţi înalte, unei bune organizări şi a unui ritm adecvat de efectuare a lucrărilor de
reconstrucţie, utilizând materiale rezistente în exploatare şi ecologic pure;
6) elaborarea unui mod sistematic de soluţionare a problemelor concrete ce ţin de domeniul modernizării
locuinţelor;
7) conservarea tuturor resurselor energetice.
Deși guvernul de la acea vreme a elaborate mecanismele care prevedeau clar perioadele de implimentare
a reformei și factorii care urmau să fie implicați, până în momentul de fața aceasta nu a fost implimentată în
practică, blocurile de locuit aflându-se în stare de uzură avansată la momentul de față.
Concluzie
Pot afirma, că în Republica Moldova este existent cadrul legal și normativ care reglementează clar care
este durata de existență a construcțiilor, intervalele de timp la care se execută reparațiile curente și capitale.
Lipsa factorului de decizie care să coordoneze implimentarea acestora în practică, constituie cea mai mare
problemă în această situație.
La fel, lipsa factorului coercitiv care ar putea oblige factorii responsabili să-și îndeplinească obligațiile
a dus la pasarea responsabilităților de la o entitate la alta, în final neefectuându-se prevederile legale.
Trebuie de menționat că lipsa competențelor depline ale asociaților de locatari pentru controlul și
gestionarea proprietății comune crează un impediment în fața luării unei decizii unice cu privire la reparațiile
care urmează să fie executate asupra clădirii. [5]
Problema reabilitării și modernizării blocurilor este cu atât mai actuală, fiindcă acestea au și un consum
exagerat de resurse energetice, pierderi mari de apa și căldură. Reabilitarea lor cât mai expromptă ar permite
locatarilor să se bucure de un nivel de confort mai ridicat, totodată și de cheltuieli mai mici pentru întreținere.
[3]
Pentru remedierea situației create se recomandă :
 Să fie oferite proprietarilor de apartamente împuterniciri pentru gestionarea proprietății comune.
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Stabilirea unor cerințe minime obligatorii privind starea locuințelor, care ar asigura un grad
corespunzător de securitate
Executarea expertizei a tuturor blocurilor de locuit, în vederea stabilirii uzurii reale.
Implimentarea și respectarea cadrului legislativ și normativ în vigoare.
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PIATA IMOBILIARA DIN REPUBLICA MOLDOVA.
TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
Andrei RUSU
Universitatea Tehnica a Moldovei
Abstract:In acest articol am analizat trecutul,prezentul,si care poate fi viitorul pietii imobiliare din Republica
Moldova, luind in considetarie toti factorii socio-economici.Am analizat daca este actual sa investim in imobil,si care
sunt datele statistice referitor la acest capitol.
Cuvinte cheie:piata imobiliara,investitii,capital,tranzactii,apartamente,oferta.

Introducere
Merită să investeşti în imobil?
Este posibil ca piața imobiliară să se prăbușească?
Sunt investitori interesați de procurare imobile?
Sectorul imobiliar a fost un „sport-competitie” naţional care a adus averi şi bunăstare zecilor de mii de
investitori din Republica Moldova. În perioada boom-ului imobiliar, agenţii moldoveni garantau profituri
anuale de la 50 până la 100% din suma investită, miraj care a atras alti mii de investitori particulari. Afaceri
bune în domeniul imobiliar mai sunt şi astăzi. Există investitori pentru care imobiliarele continuă să reprezinte
si astazi o „mină de aur”.
Ramura construcţiilor deţinea acum câţiva ani un rol central în dezvoltarea economică a Republicii
Moldova.
Perioada în care se investește cel mai mult în imobile, se înregistreaza mai multe tranzacții de vânzare cumpărare este luna iulie, august și septembrie. În momentul de față, cea mai bună investiție este investiția în
imobile, de ce? Raspunsul ar fi în scopul protejării capitalurilor.
1. Analiza pietii
Un alt factor ce stimulează piaţa imobiliară este migraţia internă. Piata imobilelor de locuit se
concentrează din ce în ce mai mult în mun. Chișinău. Dacă 7-8 ani în urmă în mun. Chișinău se efectuau mai
puțin de 55-60% din totalul tranzacțiilor de vânzare/cumpărare de apartamente în acest an deja 70% din
tranzacții au loc în capitală. Are loc o concentrare a pieții într-un singur oraș - Chișinău.
În ultimul timp preţurile se menţin la nivelul de 500-600 euro/m2, ele oscilează în funcţie de sector şi
tipul apartamentului.S-a schimbat și preferințele consumatorilor.
În perioada 2005-2010 suprafața medie a apartamentelor construite era de peste 120 m2;
2011 -2015 suprafața era în jur de 100 m2, iar în prezent suprafața medie de ofertă a unui apartament
este sub 70 m2.
Cel mai scump m2 de este cel al apartamentelor cu o odaie din sectorul Centru, acestea având un preț
mediu de 750 de euro. Celelalte apartamente au un preț mediu de sub 700 de euro pentru un m2, potrivit datelor
bursei imobiliare Lara. Cele mai mici prețuri pentru un m2, sunt la apartamentele cu 3 și 4 odăi de pe piața
secundară, care practic nu se vând.
În situația care s-a creat pe piața imobiliară cele mai întrebate sunt apartamentele cu 1-2 odăi de pe piața
primară, care au un preț ce nu depășește 30-35 mii de euro.
În casele noi construite și date în exploatare în ultimii 5 ani, prețul mediu de ofertă este de 623,6 €/m2.
În casele din Chișinău, care au fost finalizate în anul 2018, prețul mediu este de 610,1 €/m2.
În complexele rezidențiale, care se construiesc și vor fi finalizate în 2019, prețul mediu a unui metru
pătrat este de 584,4 €.
Apartamentele din blocurile ce vor fi finalizate în anul 2020+, prețul mediu de ofertă este de 530,3
€/m2.
În ce priveşte doritorii de a achiziţiona apartamente, practic, foarte puţini oameni mai investesc în
construcţii nefinalizate. Iar numărul celor care investeau în imobile, s-a micşorat considerabil, de la 30% cât
era ponderea lor, la sub 10%. În anul 2017 au fost date în exploatare 5402 locuinţe (apartamente şi case de
locuit individuale) cu suprafaţa totală de 497,5 mii m2 , sau cu 18,4% mai puţin faţă de anul 2016.
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Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică la 1 ianuarie 2018, fondul locativ1 al Republicii
Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m2.
În localităţile urbane au fost înregistrate 539,0 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 38302,8 mii m2 , ceea
ce constituie 41,9% din total fond locativ înregistrat.
Localităţilor rurale le revin 748,3 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 48962,4 mii m2 sau 58,1% din
total.
După numărul de camere, 10,0% din numărul total al locuinţelor înregistrate constituie locuințele cu o
cameră, 32,2% – cu două camere, 36,5% – cu trei camere, 21,2% – cu patru şi mai multe camere.
Figura reprezinta structura locuințelor după numărul de camere:

Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 24,6 m2,
în localităţile urbane – 25,2 m2, în localităţile rurale – 24,1 m2.
Pentru analiza puterii de cumpărare a cetățenilor a bunurilor imobiliare, în 2018 a fost lansat un indicator
nou pe piața de analiză din Moldova: salarii anuale necesare pentru procurarea unui apartament cu o suprafață
medie de 70 m2. Astfel, în 2018, pentru prima dată, acest indicator a scăzut sub 10 ani. Altfel spus, pentru
procurarea unui apartament mediu de 70m2, o familie din Moldova trebuie să plătească 9,4 salarii medii anuale,
cea ce este cu 19% mai puțin decât in 2017, când erau necesare 10,7 salarii medii anuale. Iar față de maxima
istorică din 2006, de 36,6 salarii medii anuale, efortul financiar al unei familii în 2018 a scăzut de aproape
patru ori.
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În cazul blocurilor noi operatorii de pe piața imobiliară s-au adaptat la piață și oferă mai multe
oportunități la procurarea unui apartament. Acestea se manifestă prin posibilitatea de achitare a locuinței în
rate, care este mai avantajoasă decât contractarea creditelor bancare.
Băncile, deşi foarte prezente în sector din cauza expunerii pe zona imobiliară acceptă activitați cu
bursele imobiliare (intermediari).
Totodată, multe proiecte imobiliare din Republica Moldova, care mizează pe finanţare (unele chiar
anunţate) nu pot demara, deoarece băncile sunt destul de rezervate în acordarea împrumuturilor, după ce o
parte din companiile de construcţii în perioada boom-ului imobiliar au falimentat, iar unele din instituţiile
financiare se chinuie şi în prezent să vândă construcţii nefinalizate.
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 1500 de companii de construcţii, dintre care doar
un sfert mai activează. Iar celelalte, care au început o serie de proiecte imobiliare, le-au „îngheţat” pe o perioadă
nedeterminată, din lipsa resurselor financiare. Băncile sunt şi ele scheptice la creditarea respectivilor
dezvoltatori din cauza lipsei garantării rambursării împrumuturilor, dar şi a încrederii.
Sectorul construcțiilor se confruntă cu probleme legate de cererea scăzută și lipsa surselor de creditate.
Cu toate acestea, datele statistice arată o creștere continuă a prețurilor la lucrările de construcții-montaj.
Se evidențiază tendința de retehnologizare a economiei Republicii Moldova, remarcându-se creșterea
investițiilor în mașini, utilaje și instalații, dar și în programe informatice. După tipurile de active, creșteri
esențiale au fost înregistrate în cazul investițiilor în construcții inginerești – cu 25%, mașini și utilaje – cu 9%,
programe informatice – cu 18%.
Concluzie
În cea mai mare parte prețurile la imobile depind de situația economică din țară.
Necesitatea locuintelor nu dispare. Pentru activizarea pieței cumpărătorii de locuințe au nevoie de
stabilitate și încredere în ziua de mâine.Pentru dezvoltarea stabilă a industriei de construcții este necesar de a
stimula cu ajutorul ipotecării accesibile, cetațenii care locuiesc și muncesc în Republica Moldova. Este necesar
de a crea, cu participarea obligatorie a statului, o structura pentru acordarea si asigurarea creditelor ipotecare
(ca ex. proiectul „Prima casă”).
Situația actuală, când achiziționarea imobilului este inaccesibilă pentru cea mai mare parte a populației,
face piața speculativă și integral dependentă de factori externi.
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EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL
EXPROPRIERII TERENURILOR
Anna LEȘAN
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: La momentul actual obeservăm că țara noastră are obectivul principal dezvoltarea infrastructurii și
rețelelor inginerești, în procesul realizării diferitor proiecte de dezvoltarea sunt implicate granturi ale Băncii Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi cu Banca Europeană de Investiţii, în cadrul proiectelor de dezvolatrea
apare necesitatea exproprierii terenurilor. Astfel pentru un proces de exproprie obectiv este necesară o analiză a
experienței internaționale în domeniul dat. În articolul dat prezentăm analiza internațională a mai multor țări în domeniul
exproprierii terenurilor, după mai multe criterii de bază selectate
Cuvinte cheie: expropriere, despăgubire, valoare, proprietate. scop public.

Introducere
Exproprierea bunurilor imobile este un proces foarte important pentru fiecare stat, astfel am analizat
procesul exproprierii conform experieșei internaționale. Ne proprunem ca în acest articol să prezentăm situația
privind procesul expropierii în țarile cum ar fi: Germania, Romînia, Rusia, Polonia, Norvegia și Ucraina.
Crietriile de bază pentru analiză sunt:
 Cadrul legislativ de bază în procesul exproprierii
 Procesul exproprierii
 Tipuri de valoare
 Data evaluării
 Cine se ocupă cu estimarea despăgubirilor
1. Cadrul legislativ de bază în procesul exproprierii
În procesul exporpierii terenurilor cadrul legislativ a re o importanță majoră, atfel în urma anlizei
menționăm principalele acte legislative pentru fiecare țară analizată:
Germania
• Constituția Germania
art 14 alin 3 (alte legi
in care este necesara
exproprierea)

• Federal Building Code
(Baugesetzbuch,
BauGB) (despre
evaluare capitolul 3
192-)

România

Rusia

Polonia

Norvegia

Ucraina

• Constituţia României
din 1991 art 44 (alin 3)

• Constituţia Rusiei art
35

• Costitutia Poloniei art 21 ,
Legea cu privire la
gestionarea bunurilor imobile
datată cu 21 august 1997

• Constituția Regatului
Norvegiei art 105,

• Constituția Ucrainei

• Legea nr. 33/1994
privind exproprierea
pentru cauză de
utilitate publică

• Legea nr. 255/2010
privind exproprierea
pentru cauză de
utilitate publică,
necesară realizării unor
obiective de interes
naţional, judeţean şi
local

• Codul Civil (art 279–
282)
• Codul Funciar (art
49,55,57 cap VII.1)
• Legea federală din
31.12.2014 № 499-ФЗ
a introdus un nou
capitol VII.1
"Procedura de
înlăturare a terenurilor
pentru nevoi de stat
sau municipale "

• - Legea privind principiile
detailate ale pregătirii și
executării proiectelor de
investiții în construcția
drumurilor publice datată cu
10 aprilie 2003
• - Regulamentul Consiliului
miniștrilor: Evaluarea
imobiliară și pregătirea
rapoartelor de evaluare, datat
cu 21 septembrie 2004

• Legea privind
exproprierea (23
octombrie 1959 ultima revizuire prin
Actul din 19 iunie
2009 nr. 704),
• Legea privind planul și
construcția (27 iunie
2008 nr. 71

• Codul Civil
• Codul Federal
• Legea №1559-VI din
17 noiembrie 20019
• cu privire la
expropriere

• Principiile de evaluare
se bazează pe
standardele Legii de
compensare a
exproprierii din 6
aprilie 1984.)

Fig. 1 Principalele acte legislative în cazul exproprierii bunurilo immobile
Sursa: elaborat de autor
Analizînd situația după criteriul legislativ observăm că în toate țările legea de bază pune accent pe 2
condiții care trebuie să îndeplinească declararea utilității publice a unor bunuri:
- Realizarea lucrărilor doar pentru scopuri publice
- Cu dreaptă și prealabilă despăgubire
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2. Procesul expropriere
Un aspect foarte important în procesul exproprierii este stabilirea etapelor astfel încît să fie evitate litigiile și stabilirea despăgubirii să fie echitabilă pentru
ambele parți implicate. În tabelul de mai jos prezentăm o analiză a procesului exproprieriii în diferite țări:
Tabelul 1. Analiza componentelor despăgubirii
Germania
1. pre-negocierea solicitantului de a
dobândi terenul fără expropriere; este
necesară o "ofertă rezonabilă" (1.
Procedura de expropriere este inițiată
prin stabilirea datei audierii cu părțile
implicate. Termenul de chemare la
audieri – 1 luna, este foarte important
sa se incheie acorduri ,,duce la
scurtarea procedurii, la aceasta etapa
se face public initiativa de
expropriere)
2. Cerere de expropriere și de
pregătire a procedurii (procedura
preliminară)
3. Procedura formală de cumpărare
obligatorie, împărțită în cazul în care
se dovedește legitimitatea scopului
public și a transferului de proprietate
și determinarea compensației
corespunzătoare.

Rominia

Rusia

Polonia

Norvegia

Ucraina

a) 1aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai
lucrărilor de interes naţional,
judeţean sau local;
b) 1consemnarea sumei
individuale(
reprezentând plata
despăgubirii la dispoziţia
proprietarilor de imobile)
aferente reprezentând plata
despăgubirii pentru imobilele
care fac parte din
coridorul de expropriere şi
afişarea listei proprietarilor
imobilelor;
c) 1transferul dreptului de
proprietate;
d) finalizarea formalităţilor
aferente procedurii de
expropriere

1)pregătire
deciziilor de expropriere, selectarea
terenurior, informarea preliminară a
proprietarilor de teren despre decizie
2) primirea decizieii de expropriere
3)înregistraea deciziei la organul de
stat care înregistrează derptul de
proprietate asupra terenurilor și
informarea proprietarilor despre
înregistrare 4) informarea
proprietarilor despre expropriere nu
mai tirziu de 1 an pina la inceperea
exproprierii 5) etapa de cumpărare a
terenurilor sau de darea în judecăată
pentru răscumpărarea obligatorie

1Etapa de initiere , 2)Petrecerea
negocierilor cu proprietarii 3)
Inforamrea publica despre
negocierile cu proprietarii 4) fie
informat proprietarul terenului este
de 2 luni pină la data cumpărării 5)
Informarea tuturor parților despre
începerea procedurii despre
expropriere și plasarea anunțului în
MO 6) introducerea datelor în
registrul de evidență în cazul
exproprierilor
7) Petrecerea consultațiilor
administrative
8) Luarea deciziei finale de către
autoritatea responsabilă

95% se
soluționeaz
ă prin
acorduri,
nu se
ajunge la
procedura
de
expropriere

Același etape ca în
Rusia doar că etap a
4. în care trebuie sa
fie informat
proprietarul
terenului este de 3
luni pină la data
cumpărării

Sursa: elaborat de autor
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3. Despăgubirea – componentă principală a procesului exporpierii
Tabelul 2. Analiza componentelor despăgubirii
Țări

Componentele despăgubirii

Germania
Rominia
Rusia
Polonia
Norvegia
Ucraina

Valoarea echitabilă+pierderea profiturilor+costuri adiționale
valoarea reală a imobilului + prejudicial cauzat
valoarea reală+prejudicial cauzat proprietarului
Valoarea de piata+prejudicii+costuri aditionale
Valoarea de piață
Valoarea rascumpărare+valoarea construcțiilor și
îmbunatațirilor,plantațiilor +valoarea pierderilor

Sursa: elaborat de autor
Analizînd legislația țărior selecate observăm că în toate țarile componentele despăgubirii sunt aceleași
doar că depinde tipul de valoare estimate. În urma analizei considerăm că cea mai corectă componență a
despăgubirii o are Germania ,
4. Data evaluării
Tabelul 3. Analiza componentelor despăgubirii
Data evaluarii

Țări
Germania
Rominia
Rusia
Polonia
Norvegia
Ucraina
Sursa: elaborat de autor

BauGB art 93 alin 4) Data evaluării este de obicei data deciziei privind
exproprierea
art 26 alin 1 , la data întocmirii raportului de expertiză
Data la care sa luat decizia de expropriere, chiar daca exproprierea a avut
loc mai tîrziu evaluarea se face la data cănd sa luat deciziea
Data deciziei de expropriere
Nu este menționat în lege
Nu este menționat în lege

Data la care are loc determinarea despăgubirii este foarte importantă în procesul exproprierii. De data la
care are loc evaluarea depinde mărimea despăgubirii. Astfel în urma analizei țărilor menționate propunem că
data evaluării să fie la fel data luării deciziei de aprobare a aproiectului de expropriere.
5. Cine se ocupă cu estimarea despăgubirilor?
Tabelul 4 Analiza componentelor despăgubirii
Țări

Cine se ocupă de estimarea despăgubirilor?

R.Moldova

Expertii (art 15 alin.4 Legea nr.488 din 08.07.1999)

Germania

Rominia
Rusia
Polonia
Norvegia

Se formeaza comisii independente dintre mai mullti experti
reprezentate de către un președinte
Pentru stabilirea despagubirilor instanta va constitui o
comisie de experti compusa dintr-un expert numit de
instanta, unul desemnat de expropriator si un al treilea din
partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.
Evaluator independent
evaluatorii certificați
Curtea de Evaluare

Ucraina
Sursa: elaborat de autor

Expert
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O problemă în procesul exproprierii este că conform legislației R.Moldova este stabilit că experții se
ocupă de estimarea despăgubirilor dar nu este stabilit cine sunt.
Concluzie:
În urma analizei crietriilor menționate mai sus propunem ca și în R.Moldova să fie adaptate cele mai
eficiente modele ale procesului evaluării astfel încît în procesul exproprierii să existe:
− Echivalența: proprietarii ar trebuie să fie plătiți nu mai mult și nu mai puțin decât pierderile rezultate
din exproprierea obligatorie a terenului lor. Trebuie să existe un echilibrul de interese: procesul
trebuie să protejeze drepturile proprietarilor astfel în același timp asigurându-se că interesul public nu
este pus în pericol.
− Flexibilitate: legea trebuie să fie suficient de specifică pentru a oferi orientări clare pentru a permite
determinarea unei despăgubiri corecte în cazuri speciale.
− Aplicarea egală a intereselor: principiul despăgubirii echitabile ar trebui să se aplice în mod egal atît
pentru proprietar cît și pentru stat
− Corectitudinea și transparența: competențele de discuții a departamentului de expropriere cu
părților afectate (proprietarii) trebui să se bazeze pe un schimb deschis de informații
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