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Astfel:
1. a fost precizat cadrul normativ românesc la care se vor raporta analizele;
2.
la care este supu

ad-literam a prevederilor din normele europene sau

românesc P100

i lor în codul
Eurocodului 8; de asemenea, a fost

3.

4.

benchmarking

5.

propuse a fi utilizate în analizele
de benchmarking
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-1), referitoare la
1

s-

noului cod românesc P100-1/2006 cu standardul european.
stea sunt realizate

profil din SUA, a documentelor cu caracter de pre-

Studiile realizate pot contribui inclusiv la formularea de sugestii
europene va
depline al UE.

2.
existente
1.1. Seismicitatea teritoriului României: caracteristici generale
În cadrul paragrafului curent sunt prezentate o serie de aspecte generale privind

Din cele prezentate,
tul de vedere al caracteristicilor acestora.

factori de specificitate, remarcânducomp

locuitori.
caracteristici rar întâlnite, pe glob existând numai câteva zone cu caracteristici relativ
se petrec în zona Hindu Kush din Afganistan (Zarifi, 2006).
specifice ale seismelor generate de sursa Vrancea.
1.3. Implementarea în normele existente
’90
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2

armonizare, au fost realizate studii extinse de hazard seismic pentru România (sinteze ale
-au
de sintez ,
. Pentru fieca
valorile sau prevederile specificate de Eurocodul 8, din
Eurocodului 8
din codul P100comparative

,t

3. E

România, în

-

-numitele

al doilea factor fiind important

De altfel, în

corelate, în per
ind
propriucelei actuale. Aceste

4.
benchmarking-ul
În def

benchmarkingfapt

Faza 3. Studiu

3

benchmarking-ului se pot stabili noi

Tehnica de benchmarking
vederea ating
produselor industriale. Procesul este denumit, în mod uzual, „benchmarking tehnic” sau
„benchmarking de produs”.
benchmarking este, de

folosite în cazul benchmarking-ului tehnic al unui produs industrial. Printre cele mai recente

, 2010).
benchmarking
tehnic
sate, în special din
SUA.
benchmarking-ului de tip

5. Sinteza rezultatelor fazei curente. Concluzii
În lucrare au fost fundamentate premisele analizelor de benchmarking din faza
necesitatea ca, în cadrul analizelor de benchmarking propuse a se realiza în continuare,
, avându-se în
, precum

vedere o serie de factori,
iul actual al practicii curente.
În
benchmarking

propuse a fi utilizate în analizele de

toare (
: prima în cadre de beton armat, cu P+7E, iar cea destructurali de beton armat, cu P+7E).
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