
Reglementare tehnică din 27 decembrie 2005 "Cod de 
proiectare. Evaluarea acŃiunii zăpezii asupra 
construcŃiilor", indicativ CR 1-1-3-2005 

1.Elemente generale 
1.1Introducere 

Codul cuprinde principiile, elementele şi datele de bază necesare pentru stabilirea 
incarcarilor din zăpada în România, în acord cu dezvoltările din următoarele coduri de 
proiectare avansate: codul european pentru incarcari din zăpada, Eurocodul 1, EN 
1991-1-3, 2003, codul american ASCE 7-95, 2000 si documentul ISO/DIS 
4355/1992. 
Sunt indicaŃi coeficienŃii de expunere si coeficienŃii de forma pentru incarcarea din 
zăpada pe acoperişuri cu forme uzuale, după formatul şi datele de bază din 
Eurocodul 1, Partea 1-3. 
Prima versiune a prezentului cod a fost intocmită de către UTCB şi IPCT între anii 
1995-1996, forma actuală fiind elaborata la UTCB în 2004-2005. 
Analiza statistica a valorilor extreme maxime anuale ale incarcarii din zăpada pe sol 
observate la staŃiile meteorologice ale Institutului National de Meteorologie si 
Hidrologie (INMH) s-a făcut pe baza datelor existente la INCERC. 
Codul se inscrie în procesul de armonizare a legislaŃiei tehnice româneşti cu cea din 
Comunitatea Europeană, îmbunătăŃind nivelul de reprezentare a incarcarii din zăpada 
pentru proiectarea construcŃiilor in România. 
Codul cuprinde recomandări pentru proiectarea clădirilor, structurilor si elementelor 
lor componente expuse acŃiunii zăpezii. 
În cazul construcŃiilor cu acoperişuri cu forme speciale neincluse in prezentul cod se 
recomanda (i) utilizarea unor date din alte prescripŃii internaŃionale si/sau (ii) 
determinarea experimentala a valorilor coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din 
zăpada pe acoperiş. 
Încărcarea din zăpada este o incarcare statica pe metru pătrat de proiecŃie orizontala 
a acoperişului. AcŃiunea zăpezii asupra construcŃiilor este considerata acŃiune 
variabila. 

1.2DefiniŃii 
(1)Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol este definita cu 2% 
probabilitate de depăşire intr-un an sau, echivalent, cu un interval mediu de 
recurenta IMR=50 ani. Aceasta valoare caracteristica are o probabilitate de realizare 
mai mare de 50% pe durata existentei unei construcŃii. 
(2)Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe acoperiş se determina prin 
multiplicarea valorii caracteristice a incarcarii din zăpada pe sol cu coeficienŃii de 
expunere a amplasamentului si de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperiş. 
(3)Coeficientul de expunere al amplasamentului construcŃiei stabileşte reducerea 
sau creşterea incarcarii din zăpada pe acoperiş in funcŃie de topografia locala a 
amplasamentului si de obstacolele de langa construcŃie. 
(4)Încărcarea din zăpada neaglomerata pe acoperiş este incarcarea datorata 
depunerii naturale a zăpezii pe acoperiş, distributa cvasiuniform si influenŃată doar 
de forma acoperişului. Aceast tip de incarcare nu include redistribuirea zăpezii 
datorita acŃiunii vântului si/sau topirii zăpezii. 
(5)Încărcarea din zăpada aglomerata pe acoperiş este incarcarea datorata 
redistribuirii zăpezii pe acoperiş datorita acŃiunii vântului si/sau topirii zăpezii. 
(6)Coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperiş stabileşte 
distribuŃia incarcarii din zăpada pe acoperişuri de diferite forme, fara a lua in 
considerare influenta condiŃiilor de expunere a amplasamentului. 
(7)Coeficientul termic stabileşte reducerea incarcarii din zăpada pe acoperiş in 
funcŃie de fluxul termic ce poate cauza topirea zăpezii la nivelul acoperişului. 



1.3Simboluri utilizate 
A altitudinea amplasamentului [m] 
Ce coeficientul de expunere al amplasamentului construcŃiei 
Ct coeficientul termic 
IMR intervalul mediu de recurenta al actiunii/incarcarii 
ls lungimea zonei cu zăpada aglomerata [m] 
s0,k valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol, in amplasamentul 
construcŃiei [kN/m2] 
sk valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe acoperiş [kN/m2] 

unghiul de panta al acoperişului, măsurat fata de orizontala [ 0 ] 
greutatea specifica a z pezii [kN/m3] 

µ coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperiş. 
2.Proiectarea prin metoda coeficienŃilor parŃiali de siguranŃa 
2.1.Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol 

Datele de baza pentru zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zăpada pe sol 
având 2% probabilitate de depăşire intr-un an, respectiv intervalul mediu de 
recurenta IMR=50 ani, sunt prezentate in Anexa A. 
Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol, s0,k, in România este 
recomandata in harta de zonare din Figura 2.1. Harta este valabila pentru altitudini 
sub 1000 m. 
Nota: Daca determinarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zăpada pe sol, s0,k 
se face pe baza unei analize statistice de valori extreme pentru amplasamentul 
construcŃiei, măsurătorile de valori maxime anuale ale inaltimii/greutatii zăpezii din 
zona situata in apropierea amplasamentului trebuie sa acopere cel puŃin 20 de ani de 
observaŃii. 
Determinarea valorii caracteristice a incarcarii din zăpada pe sol in amplasamente cu 
altitudinea.4mai mare decât1000m se face cu următoarele relaŃii, Tabelul 2.1: 
 
s0,k (A mai mare sau egal cu 1000 m) = 2.0 + 0.00560 
(A-1000) 

pentru s0,k (A mai mic decât 1000 m) =2.0 kN/m2 (2.1) 

s0,k (A mai mare sau egal cu 1000 m) = 1.5 + 0.00602 
(A-1000) 

pentru s0,k (A mai mic decât 1000 m) =1.5 kN/m2, (2.2) 

unde s0,k sunt valorile din Harta din Fig. 2.1 pentru zonele situate in imediata 
vecinătate a munŃilor. Tabelul 2.1 Valori caracteristice ale incarcarii din zăpada pe sol 
in zonele de munte (A mai mare decât 1000 m) 
 
  s0,k (A mai mare sau egal cu 1000m), kN/m2 

Altitudinea,4, m s0,k = 1.5kN/m2 s0,k = 2.0kN/m2 

1000 1.5 2.0 

1100 2.1 2.6 

1200 2.7 3.1 

1300 3.3 3.7 

1400 3.9 4.2 

1500 4.5 4.8 

1600 5.1 5.4 

1700 5.7 5.9 

1800 6.3 6.5 

1900 6.9 7.0 

2000 7.5 7.6 



 
Figura 2.1 România - zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zăpada pe sol 
so,k, kN/m2 

2.2.Valoarea caracteristica a încărcării din zăpada pe acoperiş 
Încărcarea din zăpada pe acoperiş ia in considerare depunerea de zăpada in funcŃie 
de forma acoperişului si de redistributia zăpezii cauzata de vânt si de topirea zăpezii. 
La proiectarea acoperişurilor se utilizează doua distribuŃii ale incarcarii din zăpada: 
(i) incarcarea din zăpada neaglomerata si (ii) incarcarea din zăpada aglomerata. 
Încărcarea din zăpada este considerata ca acŃionând vertical pe proiecŃia orizontala 
(m2) a suprafeŃei acoperişului. 
Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe acoperiş, sk se determina astfel: 
 
sk = µi Ce Ct s0,k (2.3) 

unde: 
µi este coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperiş; 
s0,k - valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol [kN/m2], in amplasament; 
Ce - coeficientul de expunere al amplasamentului construcŃiei; 
Ct - coeficientul termic. 
Coeficientul de expunere, Ce al amplasamentului construcŃiei este funcŃie de 
condiŃiile de expunere ale construcŃiei (atât la momentul proiectării cat si ulterior), 
valorile sale fiind recomandate in Tabelul 2.1. 
Tabelul 2.1 Valorile coeficientului de expunere Ce 
 

Tipul expunerii Ce 

Completa 0.8 

ParŃiala 1.0 

Redusa 1.2 



In cazul expunerii Complete, zăpada poate fi spulberata pe zone intinse de teren plat 
lipsit de adapostire sau cu adapostire limitata. 
In cazul expunerii ParŃiale, topografia terenului si prezenta altor construcŃii sau a 
copacilor nu permit o spulberare semnificativa a zăpezii de către vânt. 
In cazul expunerii Reduse, construcŃia este situata mai jos decât terenul inconjurator 
sau este inconjurata de copaci inalti si/sau construcŃii inalte. 
Pentru acoperişuri cu termoizolatii uzuale coeficientul termic Ct este considerat 1.0. 
Coeficientul termic Q poate reduce incarcarea data de zăpada pe acoperiş in cazuri 
speciale, când transmitanta termica a acoperişurilor este ridicata si conduce la 
topirea zăpezii. In aceste cazuri, valoarea coeficientului termic se determina prin 
studii speciale si este aprobata de autoritatea naŃionala competenta. 

2.3.Valoarea de calcul a efectului structural al incarcarii din zăpada 
Valoarea de calcul a efectului structural al incarcarii din zăpada se determina 
utilizând coeficienŃii parŃiali de siguranŃa din Capitolul 4 "Verificări prin metoda 
coeficienŃilor parŃiali de siguranŃa" din "Codul de proiectare; Bazele proiectării 
structurilor in construcŃii", 2005. CoeficienŃii parŃiali de siguranŃa se aplica efectului 
structural al incarcarii caracteristice din zăpada pe acoperiş. 

3.CoeficienŃi de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperiş 
3.1.Acoperişuri cu o singura panta 

DistribuŃia coeficientului de forma 1, al incarcarii din zăpada pe acoperişurile cu o 
singura panta, pentru situaŃiile in care zăpada nu este împiedicata sa alunece de pe 
acoperiş, este indicata in Figura 3.1.Valoarea coeficientului 1 este indicata in 
Tabelul 3.1 si Figura 3.2, funcŃie de panta acoperişului, [°]. 
Daca la marginea mai joasa a acoperişului este plasat un parapet sau alt obstacol ce 
impiedica alunecarea zăpezii, atunci coeficienŃii de forma ai incarcarii din zăpada nu 
trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurile de acoperişuri cu obstacole/parapeti sunt 
prezentate in Capitolul 3.6.1. 

 
Figura 3.1 DistribuŃia coeficientului de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu o singura panta 



 
Figura 3.2 CoeficienŃii de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperişuri cu o 
singura panta, cu doua pante si pe acoperişuri cu mai multe deschideri 
Tabelul 3.1 Valorile coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu o singura panta, cu doua pante si pe acoperişuri cu mai multe 
deschideri 
 

Panta acoperişului, ° 
0o mai mic sau egal cu 

mai mic sau egal cu 
30° 

30° mai mic decât mai mic 
decât 60° mai mare decât 60° 

µ1 0,8 0,8 (60 - )/30 0,0 

µ2 0,8 + 0,8 /30 1,6 - 

3.2.Acoperişuri cu doua pante 
DistribuŃiile coeficienŃilor de forma µ1 si µ2, pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişurile cu doua pante, pentru situaŃiile in care zăpada nu este împiedicata sa 
alunece de pe acoperiş, sunt indicate in Figura 3.3. Valorile coeficienŃilor µ1 si µ2 sunt 
indicate in Tabelul 3.1 si Figura 3.2, in funcŃie de panta acoperişului, [°]. 

 
Figura 3.3 DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu doua pante 
Pentru incarcarea din zăpada neaglomerata, distribuŃia recomandata este indicata in 
Figura 3.3, cazul (i). Pentru incarcarea din zăpada aglomerata, distribuŃia 
recomandata este indicata in Figura 3.3, cazul (ii) si cazul (iii). 
Daca la marginea mai joasa a acoperişului este plasat un parapet sau alt obstacol ce 
impiedica alunecarea zăpezii, atunci coeficienŃii de forma ai incarcarii din zăpada nu 



trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurile de acoperişuri cu obstacole/parapeti sunt 
prezentate in Capitolul 3.6.1. 

3.3.Acoperişuri cu mai multe deschideri 
(1)DistribuŃiile coeficienŃilor de forma 1 si 2, pentru incarcarea din zăpada pe 

acoperişurile cu mai multe deschideri/pante, pentru situaŃiile in care zăpada nu este 
impiedicata sa alunece de pe acoperiş, sunt indicate in Figura 3.4. Valorile 
coeficienŃilor 1 si 2 sunt indicate in in Tabelul 3.1 si Figura 3.2, in funcŃie de 
panta acoperişului, [°]. 

 
Figura 3.4 DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu mai multe deschideri 
Pentru incarcarea din zăpada neaglomerata, distribuŃia recomandata este indicata in 
Figura 3.4, cazul (i). Pentru incarcarea din zăpada aglomerata, distribuŃia 
recomandata este indicata in Figura 3.4, cazul (ii). 
Daca la marginea mai joasa a acoperişului este plasat un parapet sau alt obstacol ce 
impiedica alunecarea zăpezii, atunci coeficienŃii de forma ai incarcarii din zăpada nu 
trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurile de acoperişuri cu obstacole/parapeti sunt 
prezentate in Capitolul 3.6.1. 

(2)In cazul acoperişurilor cu mai multe deschideri, la proiectarea doliilor se 
utilizează distribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada aglomerata 
indicata in Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 DistribuŃia coeficientului de forma pentru incarcarea din zăpada 
aglomerata pe acoperişurile cu mai multe deschideri (zona doliilor) 



Valoarea coeficientului de forma µ1 pentru incarcarea din zăpada din Fig. 3.5 este 
valoarea minima dintre: 
 

µ1 = h/s0,k 
(3.1a) 

µ1 = - 2b3 / (ls1+ls2); ls1 = b1, ls2 = b2 (3.1b) 
µ1 = 5. (3.1c) 

S0,k este valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol [kN/m2], in 
amplasamentul construcŃiei, este greutatea specifica a zăpezii si se considera 
egala cu 2 kN/m3. 

3.4.Acoperişuri cilindrice 
DistribuŃia coeficientului de forma µ3, pentru incarcarea din zăpada pe acoperişuri 
cilindrice, pentru situaŃiile in care zăpada nu este impiedicata sa alunece de pe 
acoperiş, este prezentata in Figura 3.6, unde coeficientul µ3 este determinat din 
Figura 3.7 si EcuaŃia 3.2. 

 
Figura 3.6 DistribuŃia coeficientului de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cilindrice 
CoeficienŃii de forma pentru încărcarea din zăpada pe acoperişurile cilindrice sunt 

recomandaŃi in Figura 3.7 pentru valori ale unghiului dintre orizontala si tangenta 
la curba directoare a acoperişului mai mici sau egale cu 60° si pentru diferite 
rapoarte inaltime/latime (h/b). 

 
Figura 3.7 Coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada pe acoperişuri 
cilindrice 
Valorile coeficientului de forma µ3, pentru incarcarea din zăpada pe acoperişuri 
cilindrice sunt: 



 
µ3 = 0,2 + 10 h/b 0,2mai mic sau egal cu 

µ3mai mic sau egal cu 2 pentru mai mic sau egal cu 60° 
(3.2) 

Pentru valori ale unghiului fi dintre orizontala si tangenta la curba directoare a 
acoperişului mai mari de 60°, coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişurile cilindrice este zero. 
Daca la marginea mai joasa a acoperişului este plasat un parapet sau alt obstacol ce 
impiedica alunecarea zăpezii, atunci coeficienŃii de forma ai incarcarii din zăpada nu 
trebuie sa fie mai mici de 0,8. 
Pentru incarcarea din zăpada neaglomerata, distribuŃia recomandata este indicata in 
Figura 3.6, cazul (i). Pentru incarcarea din zăpada aglomerata, distribuŃia 
recomandata este indicata in Figura 3.6, cazul (ii). 

3.5.Acoperişuri cu denivelări bruşte 
Aglomerările de zăpada de pe acoperişurile cu denivelări bruşte se datorează 
spulberării zăpezii de către vânt si alunecării zăpezii de pe acoperişul superior. 
DistribuŃiile coeficienŃilor de forma pentru incarcararea din zăpada pe acoperişuri cu 
denivelări bruşte sunt recomandate in Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu denivelări bruşte 
Valorile coeficienŃilor de forma µ1 si µ2 se determina astfel: 
 
µ1 = 0-8 (pentru acoperişul orizontal situat mai jos) (3.3) 
µ1 = µs + µw   (3.4) 

Coeficientul de forma pentru incarcarea datorata alunecării zăpezii, µs este: 
 

mai mic sau egal 
cu 15° 

µs = 0 

mai mare decât 
15° 

µs = 50% din coeficientul de forma maxim corespunzător acoperişului mai inalt adiacent, care se 
determina conform Cap.3.2. 

Coeficientul de forma pentru incarcarea datorata spulberării zăpezii, µw este: 
 

µw = (b1+ b2) / 2h mai mic sau egal cu h/sk 
0,8 mai mic sau egal cu µw mai mic sau 
egal cu 4,0 

(3.5) 

unde este greutatea specifica a z pezii care se considera egala cu 2 kN/m3 
b1, b2 si h- dimensiuni indicate in Figura 3.8. 
Lungimea zonei de aglomerare a zăpezii pe acoperiş se considera ls = 2 h si este 
limitata la 5m mai mic sau egal cu ls mai mic sau egal cu 15m. 



Daca b2 mai mic sau egal cu ls, coeficientul de forma pentru incarcarea din zăpada la 
marginea acoperişului mai puŃin inalt se calculează prin interpolarea valorilor lui µ1 si 
µ2, in conformitate cu Figura 3.8 (b). 
Pentru incarcarea din zăpada neaglomerata, distribuŃia recomandata este indicata in 
Figura 3.8, cazul (i). Pentru incarcarea din zăpada aglomerata, distribuŃia 
recomandata este indicata in Figura 3.8, cazul (ii). 
3.6.Efecte locale 

3.6.1.Aglomerarea de zăpada la acoperişuri cu obstacole 
Pe acoperişurile cu obstacole este posibila aglomerarea zăpezii in zonele de 
adapostire aerodinamica la vânt. 

(1)DistribuŃia coeficienŃilor de forma in cazul aglomerărilor de zăpada datorate 
obstacolelor cu inaltimea mai mare sau egala cu Im este indicata in Figura 3.9 pentru 
acoperişuri cvasiorizontale. 

 
Figura 3.9 DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişuri cu obstacole 
Valorile recomandate ale coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada pe 
acoperişurile orizontale sunt: 
 
µ1 = 0,8   (3.6) 

µ1 = h/sk. 
0,8 mai mic sau egal cu µ2 mai mic sau egal cu 2,0 (3.7) 

Greutatea specifica a zăpezii yse considera ca fiind 2 kN/m. 
Lungimea zonei de aglomerare a zăpezii pe acoperiş se considera ls = 2 h si este 
limitata la 5m mai mic sau egal cu ls mai mic sau egal cu 15 m. 

(2)DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada in cazul in care 
obstacolul de pe acoperiş are o inaltime mai mica de 1 m sau in care incarcarea din 
zăpada se exercita pe copertine cu lungime mai mica de 5 m care protejează intrarea 
in clădire este indicata in Figura 3.10. 



 
Figura 3.10 CoeficienŃi de forma pentru incarcarea din zăpada aglomerata pe 
acoperişuri in zona obstacolelor 
CoeficienŃii de forma pentru incarcarea din zăpada aglomerata pe acoperiş in zona 
obstacolelor cu inaltimea mai mica de 1 m se determina astfel: 
 

µ1 = minimul dintre următoarele doua valori: h1/s0,k; 5; (3.8) 

µ2 = minimul dintre următoarele doua valori: h2/s0,k; 5.   

s0,k este valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol [kN/m2], in 
amplasamentul construcŃiei. 
Greutatea specifica a zăpezii se considera egala cu 2 kN/m3. 
Lungimea zonei de aglomerare a zapazii ls, se va lua astfel: 
 
ls1 = minimul dintre 5h si b1   
ls2 = minimul dintre 5h si b2 (3.9) 

unde h mai mic decâtlm. 
Pentru copertinele având o lungime b1 mai mica de 5m, coeficientul de forma al 
incarcarii este limitat la µ1 mai mic sau egal cu 2b/ls1, unde b este valoarea maxima 
dintre b1 si b2. 

(3)DistribuŃia coeficienŃilor de forma pentru incarcarea din zăpada aglomerata pe 
acoperiş in dreptul parapetilor este prezentata in Figura 3.11. 



 
Figura 3.11 CoeficienŃi de forma pentru incarcarea din zăpada aglomerata pe 
acoperiş in dreptul parapetilor 
In Figura 3.11, coeficientul de forma al incarcarii din zăpada aglomerata pe acoperiş 
in dreptul parapetilor se va lua ca minimul dintre: 
 

µ1 = h/s0,k, 
    

µ1 = 2 b/ls b = max (b1; b2) (3.10) 
µ1 = 8.0.     

unde s0,k este valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol [kN/m2], in 
amplasamentul construcŃiei. 
Greutatea specifica a zăpezii se considera egala cu 2 kN/m3. 
Lungimea zonei de acumulare de zăpada, ls se va lua minimul dintre 5h, b1 si 15m. 

3.6.2.Aglomerarea de zăpada la marginea unui acoperiş 
La proiectarea zonelor de acoperiş ieşite in consola, Figura 3.12, trebuie sa se 
considere pe langa încărcarea din zăpada corespunzătoare acestor zone si incarcarea 
data de zăpada atârnată de marginea acoperişului. 

 
Figura 3.12 Zăpada atârnată de marginea acoperişului 
încărcarea din zăpada atârnată se considera ca acŃionând la marginea acoperişului si 
se determina astfel: 
 

se = Ksk
2/  (3.11) 



unde: 
se este incarcarea din zăpada atârnată de marginea acoperişului si distribuita pe 
lungimea acoperişului (kN/m); 
sk - valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe acoperiş in cazul cel mai 
defavorabil de depunere de zăpada; 

- greutatea specifica a zăpezii care se considera 3 kN/m3; 
K - coeficient care tine cont de forma neregulata a depunerii de zăpada, Kmax = 2.5. 
3.6.3 Încărcarea din zăpada pe panouri de protecŃie si alte obstacole de pe 
acoperişuri 
Încărcarea din zăpada pe metru liniar, Fs (kN/m), exercitata pe panourile de 
protecŃie (para-zapezi) si pe alte obstacole, datorata unei mase de zăpada care 
aluneca pe acoperişurile in panta, se va calcula, pe direcŃia alunecării, cu relaŃia: 
 
Fs = Sk b sin  (3.12) 

unde: 
Sk este valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe acoperiş in cazul cel mai 
defavorabil de depunere de zăpada; 
b - distanta in plan orizontal intre panourile de protecŃie succesive sau de la coama 
acoperişului la primul panou (m); 

- panta acoperişului măsurata fata de orizontala [°]. 
Coeficientul de frecare dintre zăpada si suprafaŃa invelitorii acoperişului se considera 
nul. 
-****- 
Anexa A: Zonarea incarcarii din zăpada 

Harta de zonare a incarcarii din zăpada a fost iniŃial elaborata de Universitatea 
Tehnica de ConstrucŃii Bucureşti (UTCB), in 1994-1995, pe baza analizei statistice a 
valorilor extreme maxime anuale ale incarcarii din zăpada pe sol observate la staŃiile 
meteorologice ale Institutului National de Meteorologie si Hidrologie (INMH) s-a făcut 
pa baza datelor existente la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in ConstrucŃii 
si Economia ConstrucŃiilor (INCERC). 
Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zăpada pe sol, definita cu 2% 
probabilitate de depăşire intr-un an, corespunzând unui interval mediu de recurenta 
IMR=50 ani, s-a făcut luând in considerare: 
(i)Valorile caracteristice ale incarcarii din zăpada pe sol, calculate in repartiŃia 
lognormala recomandata de prescripŃiile de specialitate din SUA in ultimele doua 
decenii; 
(ii)ComparaŃia dintre valorile caracteristice ale incarcarii din zăpada pe sol si valorile 
maxime observate ale incarcarii din zăpada pe sol, in fiecare staŃie meteorologica; 
(iii)Analiza distribuŃiei geografice pe teritoriul României a valorilor coeficientului de 
variaŃie si a mediei maximelor anuale ale incarcarii din zăpada pe sol. 
Tabel A1. Valori caracteristice ale incarcarii din zăpada pe sol in Municipiile reşedinŃa 
de judeŃ, Fig.1.1 
 

Nr. Municipiul Încărcarea din zăpada (kN/m2) având intervalul mediu de 
recurenta IMR=50ani 

1 Alba Iulia 1,5 

2 Alexandria 2,5 

3 Arad 1,5 

4 Bacău 2,5 

5 Baia Mare 2,0 

6 BistriŃa 1,5 

7 Botoşani 2,5 



8 Braşov 2,0 

9 Brăila 2,5 

10 Bucureşti 2,0 

11 Buzău 2,0 

12 Călăraşi 2,5 

13 Cluj 1,5 

14 Constanta 2,0 

15 Craiova 2,0 

16 Deva 1,5 

17 Drobeta Turnu Severin 2,0 

18 Focşani 2,0 

19 GalaŃi 2,5 

20 Giurgiu 2,5 

21 Iaşi 2,5 

22 Miercurea Ciuc 2,0 

23 Oradea 1,5 

24 Piatra NeamŃ 2,0 

25 Piteşti 2,0 

26 Ploieşti 2,0 

27 Ramnicu Vâlcea 2,0 

28 Resita 2,0 

29 Satu Mare 1.5 

30 Sfantu Gheorghe 2,0 

31 Sibiu 1,5 

32 Slatina 2,0 

33 Slobozia 2,5 

34 Suceava 2,5 

35 Timişoara 1,5 

36 Targoviste 2,0 

37 Targu Jiu 2,0 

38 Targu Mureş 1.5 

39 Tulcea 2,5 

40 Vaslui 2,0 

41 Zalău 1,5 

Anexa B: Intervalul mediu de recurenta al incarcarii din 
zăpada pe sol 
Valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol, s0,k corespunde unui interval 
mediu de recurenta IMR=50 ani sau, echivalent, unei probabilităŃi de depăşire intr-
un an de 2% (probabilitatea de nedepasire intr-un an, 98%). 
RelaŃia dintre intervalul mediu de recurenta IMR=N ani si probabilitatea de 
nedepasire intr-un an, p este: N = 1/(1-p). 
RelaŃia dintre valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol având 1MR=5O 
ani, so,k si valoarea incarcarii din zăpada pe sol având 1MR=N ani, notata sN, este: 
 

 

(B.l) 

unde: S0,k este valoarea caracteristica a incarcarii din zăpada pe sol (kN/m), având 
un interval mediu de recurenta IMR=50 ani; 



sN - valoarea incarcarii din zăpada pe sol având un interval mediu de recurenta 
IMR=N ani; 
C - coeficient in funcŃie de probabilitatea nedepasire intr-un an dat in Tabelul B. 1 si 
valabil pentru repartiŃia lognormala a extremelor maxima anuale; 
V coeficientul de variaŃie al maximelor anuale ale incarcarii din zăpada pe sol. 
Ec. (B.l) este reprezentata in Figura B.l pentru diferite valori ale coeficientului de 
variaŃie al maximelor anuale ale incarcarii, V. 
Tabelul B.l 
 

IMR 
Intervalul mediu de recurenta, ani 

p 
Probabilitatea de nedepasire intr-un an 

C 

10 0.9 1.282 

25 0.96 1.751 

50 0.98 2.054 

100 0.99 2.326 

 
Interval mediu de recurenta IMR, ani Figura B.1 Rapoarte ale incarcarii din zăpada pe 
sol având diferite intervale medii de recurenta 
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