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STUDIU GEOTEHNIC 
 

PENTRU STABILIREA CONDI ŢIILOR DE FUNDARE ŞI STABILITATE PENTRU 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL DE PE 

STRADA EROILOR, NR. 1, ORAŞ STREHAIA, JUDEŢUL MEHEDINŢI 

Capitolul 1. DATE GENERALE   
 
a.1. Denumirea obiectivului de investi ţii  : 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL DE PE 
STRADA EROILOR, NR. 1, ORAŞ STREHAIA, JUDEŢUL MEHEDINŢI 
 
a.2. Amplasamentul  : 
Judeţul Mehedinţi, Oraş Strehaia, str. Eroilor, nr. 1, conform planului de situaţie. 
 
b.1. Titularul investi ţiei : 
ORAŞ STREHAIA 
 
b.2. Beneficiarul investi ţiei  : 
ORAŞ STREHAIA 
 
c. Proiectant general  : 
S.C. DUCPOP CONSTRUCT S.R.L. 
 
d. Proiectant de specialitate pentru Studiul geoteh nic  : 
dr. ing. geolog Răzvan Aurelian Andrei 
 
e. Numele şi adresa tuturor unit ăţilor care au participat la investigarea terenului d e fundare, 
cu precizarea categoriei de lucr ări în care au fost implicate  : 
1. dr. ing. geolog Răzvan Aurelian Andrei – S.C Chlad Engineering S.R.L. Tîrgu Jiu, str. Unirii 36 

- investigarea terenului 
- elaborarea studiului geotehnic 

2. Laboratorul de Geomecanică al Facultăţii de Geologie şi Geofizică – Universitatea Bucureşti – 
Bucureşti, str. Traian Vuia nr. 6 
 - investigaţii de laborator 
 
f. Date tehnice furnizate de beneficiar şi/sau proiectant privitoare la sistemele constructi ve 
preconizate  : 

Tema studiului este determinarea condiţiilor de fundare şi stabilitate pentru modernizarea 
suprafeţei carosabile a străzilor. Caracteristicile dimensionale, încărcările transmise terenului, 
tasările şi deformaţiile admisibile din punct de vedere tehnologic şi al structurii de rezistenţă, datele 
despre procesele tehnologice care ar putea influenţa terenul de fundare precum şi studiul 
topografic au fost puse la dispoziţie de către proiectantul general. 

Prin tema elaborată de proiectantul general, s-a solicitat caracterizarea generală a terenului 
(stabilităţii generale, fenomenelor de eroziune, alunecărilor de teren active sau stabilizate, 
posibilităţi de inundare a incintei din partea cursurilor de apă, a apelor meteorice sau a 
subinundaţiilor, informaţii asupra nivelului freatic şi a fluctuaţiilor acestuia), măsuri recomandate 
pentru menţinerea stabilităţii generale a terenului din zona amplasamentului, caracterizarea 
terenului de fundare (succesiunea litologică şi caracteristicile geotehnice ale terenului), măsuri 
constructive recomandate pentru îmbunătăţirea terenurilor slabe de fundare, sensibile la umezire 
sau contractile şi recomandări privind soluţia de fundare a construcţiilor proiectate. 

A fost stabilit de comun acord amplasamentul excavatiilor de prospecţiune geotehnică. 
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Documentaţia a fost realizată, conform temei primite, pe baza investigaţiilor de ordin 
geologo-tehnic ce au determinat : 

- geologia terenului studiat;  
- nivelul apei subterane;  
- caracteristicile fizico-mecanice principale ale terenului portant; 
- condţiile de fundare pentru construcţie. 
 

 La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile următoarelor reglementări tehnice 
româneşti în vigoare: NP074-2014, NP 112-2014,  NP 114-2014, NP 120-2014, NP 122-2010, NP 
134-2014,  P100-1–2013, GP 129-2014, TS – 1982, SR EN 1997-1-2006, SR EN 1997-2-2007, SR 
EN ISO 14688/1,2-2005, SR EN ISO 22475-1-2008, SR EN ISO 22476/1,2,3-2006 care prevăd 
principiile de cercetare geotehnică. 

Capitolul 2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT  

a. Date privind zonarea seismic ă 
In conformitate cu normativul P100-1/2013 zona se încadrează în următoarele condiţii 

seismice : 
 - acceleraţia de vârf   - ag = 0,15g 
 - perioada de colţ   - Tc = 0,7 s 
 

 
 

Figura 1. Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% 
probabilitate de depăşire în 50 de ani. 
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Figura 2. Zonarea în termeni de perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns. 

b. Date geologice generale  
 Oraşul Strehaia se află în partea nord estică a judeţului Mehedinţi, în bazinul inferior al 
râului Motru, la confluenţa acestuia cu râul Huşniţa. Sub aspect topografic, zona în care este 
amplasată construcţia corespunde platformei Strehaia, zonă care are o panta de 0,5 - 5 grade şi 
care prezintă stabilitate din punct de vedere geologic. Amplasamentul este un teren plat, fără 
accidente vizibile. 
 Sectorul inferior al bazinului hidrografic al Motrului, care include teritoriul pe care se 
desfăşoară investiţia, este poziţionat în unitatea geomorfologică a Piemontului Bălăciţei (Platforma 
Strehaiei) din unitatea majoră a avnfosei Carpaţilor Meridionali. 

c. Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic   
 Treapta morfologică nordică a Depresiunii Getice, a dealurilor subcarpatice getice şi a 
podişului Mehedinţi bordează, pe o Iăţime de 15 - 30 km, rama sudică a Carpaţilor Meridionali 
(limita nordică urmând aliniamentul Novaci - Licurici - Tismana - Baia de Aramă - Ponoarele. Între 
văile Motrului şi Huşniţei, Subcarpaţii Getici au înălţimi reduse, culmile Ior atingând maximum +400 
- +450m nMN (dealurile Branului, Bumbeştilor, Câlnicului). Între aceste dealuri se remarcă o Iargă 
depresiune dezvoltată, de asemenea, dinspre VSV spre NNE pe cca. 40 km distanţă şi pe o lăţime 
de maximum 10 km (Depresiunea Târgu Jiu - Câmpu Mare), pe suprafaţa căreia terenul coboară 
la cote cuprinse în general între +170 - +200 m nMN. 
 La sud de subunitatea morfologică a dealurilor getice se extinde banda reprezentând 
treapta morfologică a Platformei Piemontane Getice. În sectorul delimitat de cursurile Motrului şi 
Gilortului, această bandă atinge o Iăţime de cca. 40 km şi constituie subunitatea morfologică a 
platformei Jiului. Delimitarea dintre subunitatea morfologică a dealurilor getice şi Platforma Jiului 
urmează aliniamentul Târgu Cărbuneşti - Bâlteni - Câlnic. Această platformă piemontană este 
poziţionată Ia altitudini cuprinse între + 300 - + 400 m nMN (izolat depăşind această cotă), dar 
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teritoriul ei este fragmentat de culoarul Jiului care o traversează meridian şi de cursurile unor 
afluenţi ai acestuia. Văile respective coboară sub altitudinea de + 200 m nMN, iar Iocal, sub cea de 
+150 m. Culoarul Jiului, cu Iargă dezvoltare pe acest sector (atingând Iăţimi de cca. 3 - 4 km, 
include, în unele perimetre, în afară de Iunca Jiului şi unul sau două nivele de terasă. Afluenţii din 
acest sector al Jiului au Iunci dezvoltate pe maximum 600 - 800 m lăţime. 
 Treapta morfologică sudică a Depresiunii Getice reprezintă o subunitate caracterizată prin 
aspect colinar şi altitudini reduse, care descresc pe direcţia NNW - SSE de Ia altitudini apropiate 
de + 300 m nMN Ia aproximativ +160 - 170 m nMN. Această treaptă face tranziţia de la 
Depresiunea Getică Ia Câmpia Română şi se prezintă sub forma unei benzi cu Iăţime de 30 - 40 
km, învecinată spre nord cu platforma Jiului pe aliniamentul Drăgăşani - Veleşti - Filiaşi - Strehaia, 
iar spre sud cu câmpiile Băileştilor şi Caracalului pe aliniamentul Balş - Radovanu - Pleniţa. 
 Din punct de vedere geologic, cele două unităţi morfologice, Depresiunea Getică şi Carpaţii 
Meridionali, reprezintă sectoare cu structura geologica foarte deosebită. 
 Depresiunea Getică, ce ocupă partea sudică a regiunii, este alcatuită din depozite neogene 
cu o structura relativ simplă. Spre nord, zona muntoasă prezinta o structură geologică foarte 
complicată. În cea mai mare parte, această zonă cuprinde formaţiunile cristalinului danubian, 
alcătuit din şisturi cristaline (seria de Lainici-Păiuş) străbătute de masive de granite şi granitoide. 
Acest cristalin suportă seria de Tulisa (Paleozoic metamorfozat) peste care se dispun depozite de 
vârstă permiană şi mezozoică. 
 În partea de est ca şi în partea de nord vest este reprezentată şi unitatea şariată (Pânza 
getică), alcătuită din roci cu un metamorfism avansat. Sub forma unui petec de acoperire izolat, 
apar şisturile cristaline de la Vălari, care apartin tot domeniului getic. 
 O a treia unitate reprezentată în regiune este pânza de Severin, alcatuită din strate de 
Sinaia, care apare în partea estică, în regiunea Târgu Cărbuneşti. 
 În zona Strehaia au fost semnalate depozite daciene ce aflorează pe malul drept al pârâului 
Huşniţa, în aliniamentul Strehaia - Tâmna, unde pe o grosime vizibilă de 3 - 7 m apar marne 
cenişiu-negricioase, compacte, foarte fosilifere în partea mediană a pachetului. Levantinul e de 
asemenea prezent sub un facies argilos - marnos cu 3 - 5 intercalaţii de nisipuri cu grosimi între 1 
şi 5 m, mai rar peste 10 m. 
 La suprafaţă apar depozitele holocenului superior, alcătuite din pietrişuri, bolovănişuri şi 
nisipuri cu o grosime variabilă între 10 şi 15 m. 
 

Caracteristicile hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului 
 Clima zona cercetată are o climă temperat-continentală, cu caracteristicile : 
- temperatura medie anuaIă .............................................. +10,2°C 
- temperatura minimă absolută ......................................... - 31,0°C 
- temperatura maximă absolută ........................................ +40,6°C 
 Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 753 mm şi reprezintă media valorilor înregistrate de-a 
lungul a 10 ani. 
  Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 
- iarna ....................................161 ,6 mm 
- primăvara.............................193, 7 mm 
- vara .................................... 209,3 mm 
- toamna ............................... 188,4 mm 
 Reţeaua hidrografică este formată din râul Motru, care în zonă are o adâncime a talvegului de 
până la 2,5 m faţă de maluri. 

În zona studiată sunt strate acvifere, unul începând de la adâncimea de 4,6 m în pietrişurile de 
terasă, care este un nivel freatic permanent cu o direcţie de curgere spre vest, şi care se găseşte la 
4,6 - 30 m de suprafaţa terenului. Acest acvifer se găseşte şi în fântânile din zonă. Chimismul apelor, 
determinat în cadrul lucrărilor de studii ce se execută în zonă, relevă faptul că apa nu prezintă 
agresivitate faţă de metale şi betoane. 
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Figura 3. Acviferul din nisipurile daciene inferioare. Direcţia curgerii apei subterane şi distribuţia conţinutului 

în oxigen dizolvat (* vectorii reprezintă vitezele de curgere în regim natural). 

d. Date geotehnice  
Cercetarea geotehnică s-a efectuat prin observaţii directe asupra terenului şi prin analiza 

informaţiei geotehnice obţinute din forajul geotehnic efectuat. Terenul de fundare este format dintr-
o succesiune de strate specifice unei câmpii aluvionare, respectiv nisipuri medii şi grosiere şi 
pietrişuri cu o îndesare medie şi mare. 

e. Istoricul amplasamentului şi situa ţia actual ă 
Amplasamentul actual a fost un teren liber de construcţii, cu destinaţie iniţială de teren 

public. 

f. Condi ţii referitoare la vecin ătăţile lucr ării (construc ţii învecinate, trafic, diverse re ţele, 
vegeta ţie, produse chimice periculoase, etc)  

Construcţiile aflate în vecinătatea amplasamentul actual sunt aflate la distanţele de 6,65 - 
20 m. Pe amplasamentul propus nu există reţele de utilităţi dar strada învecinată are reţele de apă, 
canalizare, gaze şi reţele electrice. Nu există vegetaţie sau produse periculoase pe amplasament. 
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g. Încadrarea obiectivului în “Zone de risc“ (cutre mur, alunec ări de teren, inunda ţii) care 
formeaz ă “Planul de amenajare a teritoriului na ţional – Sec ţiunea V – Zone de risc“.  

Obiectivul se încadrează în următoarele zone de risc, conform Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone de risc : 

- cutremur : grad VII MSK – conform Anexa 3 
- inundaţii : risc inexistent – conform Anexa 4 
- alunecări de teren : risc ridicat pentru alunecări primare – conform Anexa 7. 

Capitolul 3. PREZENTAREA INFORMA ŢIILOR GEOTEHNICE  

a. Prezentarea lucr ărilor de teren efectuate  
 Pentru obţinerea datelor necesare proiectării, în conformitate cu prevederile NP 074-2014, 
în teren s-a executat un foraj de prospecţiune geotehnică, amplasat de comun acord cu 
proiectantul general pe zona de interes. Din foraj s-au prelevat probe geotehnice de teren cu 
scopul de a stabili constituţia petrografică a terenurilor traversate şi de a determina caracteristicile 
fizico-mecanice ale pământurilor din zona cercetată. Forajul a fost executat în sistem mecanizat, 
pe parcursul săpăturii fiind prelevate probe de teren, pentru efectuarea analizelor specifice de 
Iaborator. Analizele de Iaborator au fost efectuate de Laboratorul de geomecanică al Facultăţii de 
Geologie şi Geofizică - Universitatea Bucureşti., autorizat G.T.F. grad II. 

b. Metodele, utilajele şi aparatura folosite  
S-a folosit o instalaţie de foraj Dando 1000 pentru foraj şi test de penetrare dinamică. 

Capacitatea de foraj cu prăjini de 100 mm este de 46 m. 

c. Datele calendaristice între care s-au efectuat l ucr ările de teren şi de laborator  
Cercetarea geotehnică s-a efectuat în data de 16.10.2016, iar lucrările de laborator în data 

de 17.10.2016 

d. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul  şi depozitarea probelor  
Recoltarea probelor a fost făcută din foraj cu carotiera. S-au recoltat probe netulburate 

(ştuţuri) din orizonturile coezive pentru efectuarea încercărilor geomecanice de laborator. Numărul 
definitiv de probe şi adâncimea de recoltare au fost stabilite în teren funcţie de natura şi 
complexitatea condiţiilor litologice întâlnite pe parcursul execuţiei forajelor. Probele tulburate au 
fost recoltate pornind cu adâncimea de 1,00 m, din 0,50 în 0,50 m. 

Pentru recoltarea, etichetarea şi ambalarea probelor s-au aplicat prescripţiile SR EN 1997–
2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate au fost ambalate în lădiţe speciale din material plastic şi 
asigurate în vederea păstrării integrităţii lor pe parcursul transportului şi expediate la laborator în 
ziua recoltării cu autoturismul. 

După efectuarea determinărilor de laborator, probele sunt păstrate în custodia 
executantului pentru o perioadă de 30 de zile. 

e. Stratifica ţia pus ă în eviden ţă 
  Rezultatele prospecţiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei 
cercetate. În general, pământurile de Ia suprafaţa terenului sunt alcătuite din bolovănişuri cu 
nisipuri. Litologia terenului pe amplasamentul viitoarei constructii, asa cum rezulta din  tranşeele 
cercetate, este urmatoarea : 
- un strat de sol vegetal până Ia adâncimea de 0,30 m 
- un strat de praf nisipos cafeniu-gălbui, umed şi sfărâmicios, amestecat cu pietriş până la 
adâncimea de 1,50 m, respectiv cu o grosime de aproximativ 1,20 m 
- un strat de pietriş cu nisip şi rar bolovăniş, neuniform, îndesat, până la adâncimea tălpii forajului, 
respectiv 5,00 m. De la adâncimea de 4,60 m, pietrişul este saturat. 
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f. Nivelul apei subterane şi caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune)  
Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 4,60 m la data efectuării forajului. Din 

investigaţiile zonei, s-a determinat existenţa unui strat acvifer cantonat în nisipurile şi pietrişurile de 
terasă la adâncimea de 4,50 - 10 m. Stratul acvifer este cu nivel liber care variază în funcţie de 
cantitatea de precipitaţii, cu o variaţie sezonieră în jur de 0,2 m. 

g. Caracteristicile de agresivitate ale apei subter ane şi eventual ale unor straturi de p ământ  
Chimismul apelor, determinat în cadrul lucrărilor de studii ce se execută în zonă, relevă 

faptul că apa nu prezintă agresivitate faţă de metale şi betoane. 

h. Eventuala existen ţă a unor presiuni excedentare ale apei în porii p ământului (fa ţă de 
presiunea hidrostatic ă) 

Nu există presiuni excedentare ale apei din porii terenului. 

i. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care  a efectuat încerc ările/analizele 
pământurilor şi apei în cazul investiga ţiilor prin foraje, cu prezentarea în copie a autori zaţiei 
laboratorului şi a anexei cu încerc ările de laborator autorizate/acreditate.  

Laboratorul de Geomecanică al Facultăţii de Geologie şi Geofizică – Universitatea 
Bucureşti – Bucureşti, str. Traian Vuia nr. 6. Actele de acreditare se regăsesc ataşate în Anexa 1 a 
prezentului studiu geotehnic. 

j. Rapoarte asupra încerc ărilor în laborator şi pe teren cuprinzând buletine de încercare, 
diagrame, grafice şi tabele privitoare la rezultatele lucr ărilor experimentale.  

Rapoartele încercărilor de laborator se regăsesc ataşate în Anexa 2 a prezentului studiu 
geotehnic. 

k. Fişe sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis , cuprinzând : descrierea straturilor 
identificate, rezultatele sintetice ale încerc ărilor de laborator geotehnic, rezultatele 
penetr ărilor standard SPT (dac ă este cazul), nivelurile de apari ţie şi de stabilizare ale apei 
subterane (conform Anexei I a NP 074-2014).  

Fişele sintetice ale forajelor se regăsesc în Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic. 
 

l. Releveele sondajelor deschise şi eventualele relevee ale funda ţiilor construc ţiilor 
învecinate.  

Nu este cazul. Nu există construcţii învecinate apropiate , iar sondajele s-au efectuat prin 
foraj. 

m. Buletine sau centralizatoare pentru analizele ch imice.  
Nu este cazul.  

n. Planuri de situa ţie cu amplasarea lucr ărilor de investigare, h ărţi cu particularit ăţile 
geologo-tehnice, geotehnice, geofizice şi hidrogeologice ale amplasamentului sau a unei 
zone mai extinse (dac ă este cazul).  

Planurile de situaţie se regăsesc în Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic. 
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Figura 4. Extras din harta geologică L-34 XXX cu zona de amplasament 

o. Sec ţiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologi ce, bloc-diagrame  

 
Figura 5. Secţiune geologică prin zona de amplasament 

Capitolul 4. EVALUAREA INFORMA ŢIILOR GEOTEHNICE  

a. Încadrarea lucr ării în categoria geotehnic ă  
 

� din punct de vedere al condiţiilor de teren, perimetrul studiat se încadrează în categoria 
“terenuri bune”= Blocuri, bolovănişuri şi pietrişuri, conţinând mai puţin de 40% nisip şi mai puţin 
de 30% argilă, în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale (având înclinarea mai 
mică de 10% - (punctaj 2); 

� apa subterană este de aşteptat să nu existe, excavaţia nu coboară sub nivelul apei subterane, 
nu se prevăd epuismente directe sau drenare, fără riscuri de degradare a unor structuri 
alăturate  - (punctaj 1);;  

� după categoria de importanţă a construcţiilor, se încadrează în categoria “normală”  -        
(punctaj 3); 

� după vecinătaţi,  se încadrează în categoria “risc inexistent sau neglijabil al unor degradări ale 
construcţiilor sau reţelelor invecinate” (punctaj 1); 

� în funcţie de zonarea seismică, conform normativului P100-1/2013, terenul studiat se 
încadrează în zonele :  ag = 0,15g; Tc = 0,7 s (punctaj 2). 
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FACTORII 
RISCULUI 

GEOTEHNIC 
DESCRIEREA SITUAŢIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT PUNCTAJ  

ESTIMAT 

Condiţii de teren 
Teren bun:   Blocuri, bolovănişuri şi pietrişuri, conţinând mai puţin de 
40% nisip şi mai puţin de 30% argilă, în condiţiile unei stratificaţii 
practic uniforme şi orizontale (având înclinarea mai mică de 10%) 

2 puncte 

Apa subterană  Fără epuismente 1 punct 

Importanţa 
construcţiei 

Normal ă 3 puncte 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 punct 

Seismicitate Zonă seismic ă de calcul : ag = 0.15g; Tc = 0,7s  2 punct 

PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT 9 puncte 

 

  Punctajul final, obţinut prin însumare este de 9 puncte, rezultă încadrarea geotehnică 
preliminară : “Risc geotehnic redus ” şi “Categoria geotehnic ă 1” - conform Normativului NP 074 
/ 2014. 

b. Analiza şi interpretarea datelor lucr ărilor de teren şi de laborator şi a rezultatelor 
încerc ărilor, având în vedere metodele de prelevare, trans port şi depozitare a probelor, 
precum şi caracteristicile aparaturii şi ale metodelor de încercare.  
 Stratificaţia terenului de fundare este relativ uniformă până la adâncimile şi cotele 
corespunzătoare tălpii excavaţiei, concluzie la care s-a ajuns pe baza urmăririi succesiunii stratelor 
întâlnite. 
 La acest obiectiv a fost investigată stabilitatea terenului de fundare (fundaţii continui şi 
izolate), dar nu se execută lucrări de fundare. Nu este necesară consolidarea fundaţiilor existente. 

c. Rezultate nerelevante şi propuneri pentru efectuarea de lucr ări suplimentare.  
 Rezultatele prospecţiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei 
cercetate. Rezultatele sunt relevante.   

d. Sec ţiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu del imitarea diferitelor forma ţiuni (straturi) 
pentru care se stabilesc valorile caracteristice şi valorile de calcul ale principalilor 
parametri geotehnici.  
 Secţiunile se regăsesc în Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic. 

e. Modul de determinare a valorilor caracteristice şi de calcul, ponderile acordate diferitelor 
grupuri de valori şi dispersia acestor valori.  

Determinarea valorilor caracteristice şi de calcul sunt explicitate în Anexa 2 a prezentului 
studiu geotehnic. 

f. Aprecieri privind stabilitatea general ă şi local ă a terenului de amplasament.  
 Amplasamentul actual este un teren plat, fără accidente vizibile. Terenul nu prezintă pericol 
de pierdere a stabilităţii. 
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g. Adâncimea şi sistemul de fundare recomandate, determinate de c ondi ţiile geotehnice, 
hidrogeologice şi seismice.  
 Se recomandă adoptarea de măsuri pentru captarea şi dirijarea apelor de suprafaţă pentru 
ca acestea să nu pătrundă în terasamente şi să le degradeze, precum şi impermeabilizarea 
acostamentelor. 
 Se recomandă adoptarea, conform STAT 1709/2-90, a întregului complex de măsuri pentru 
prevenirea degradărilor cauzate de îngheţ - dezgheţ.  

h. Evaluarea presiunii conven ţionale de baz ă şi a capacit ăţii portante.  
 Prin investigaţiile efectuate s-a pus în evidenţă că structura terenului de fundare este 
alcatuită dintr-un strat de sol vegetal de 0,30 m, sub care se dezvoltă un strat de pietrişuri şi 
nisipuri de terasă, cu intercalaţii de nisip mijlociu şi rar bolovăniş. 
 Calculul terenului de fundare a fost efectuat conforrn STAS 3300/2-85 determinindu-se: 
- presiunea conventionala - 650 kPa. 
 Din cauza unor posibile varia ţii de facies pe orizontal ă sau pe vertical ă, nepuse în 
eviden ţă de forajul efectuat, se recomand ă o presiune conven ţional ă de 180 kPa. 
 Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,80 m iar din punct de vedere seismic zona de 
calcul este de calcul este ag = 0.15 g şi o valoare a perioadei de colt Tc=0,7 s; intensitatea 
seismica de calcul VIII, scara MSK, cu o pauza de revenire de 125 ani. 
 

 Standardul SR EN 1997-1 impune luarea în considerare în proiectarea geotehnică a aşa 
numitelor situaţii de proiectare, care trebuie astfel alese încât să acopere toate condiţiile fizice care 
pot apărea pe parcursul execuţiei şi exploatării construcţiilor. În SR EN 1990, situaţia de proiectare 
este definită drept un set de condiţii fizice reprezentând condiţiile reale întâlnite într-un anumit 
interval de timp, pentru care proiectarea demonstrează că stările limită relevante nu sunt depăşite. 
Sunt, de asemenea, definite diferitele situaţii de proiectare care corespund stărilor limită ultime şi 
de exploatare. 
 La proiectare, trebuie avute în vedere situaţiile de proiectare pe termen scurt şi pe termen 
lung. 
 
Proiectarea la st ări limit ă ultime. Stabilitatea general ă 
 Trebuie verificată în următoarele situaţii: în apropiere sau pe un taluz, natural sau artificial; 
în apropierea unei excavaţii sau a unei lucrări de susţinere; în apropiere de un canal, rezervor sau 
a unor lucrări îngropate. Metodele de verificare a stabilităţii generale sunt examinate în SR EN 
1997-1, secţiunea 11. 
 

Capacitatea portantă 
 Trebuie satisfăcută inegalitatea [ (I.13) NP 112]: 
 
     Vd ≤ Rd (6.1) 
 unde: 
Vd este valoarea de calcul a acţiunii verticale sau componenta verticală a unei acţiuni totale 
aplicată la baza fundaţiei; 
Rd este valoarea de calcul a capacităţii portante. 
 În Vd trebuie inclusă greutatea proprie a fundaţiei, greutatea oricărui material de umplutură 
şi toate presiunile pământului, fie favorabile, fie nefavorabile; presiunile apei, care nu se datorează 
încărcărilor transmise terenului de fundare, trebuie incluse ca acţiuni. 
 Rd se calculează, după caz, cu relaţiile F.1 şi F.2 din Anexa F la NP 112. 
 
 
Rezistenţa la lunecare 
Trebuie îndeplinită condiţia [ (I.23) NP 112]: 
 

     Hd ≤ Rd + Rp;d (6.2) 
unde: 
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Hd este valoarea de calcul a acţiunii orizontale sau componenta orizontală a unei acţiuni totale 
aplicată paralel cu baza fundaţiei, incluzând valoarea de calcul a oricărei presiuni active a 
pământului asupra fundaţiei; 
Rd este valoarea de calcul a rezistenţei ultime la lunecare; 
Rp;d este valoarea de calcul a rezistenţei frontale şi/sau laterale mobilizate ca urmare a acţiunii 
executate de Hd asupra fundaţiei. Aceată stare limită ultimă de tip GEO pentru fundaţie poate fi 
atinsă chiar şi fără formarea unui mecanism de cedare în pământul din faţa fundaţiei. Cu alte 
cuvinte, Rp;d poate să nu reprezinte rezistenţa pasivă a pământului, pentru a cărei mobilizare sunt 
necesare deplasări mari. Trebuie, totodată, avute în vedere efectele excavării locale, eroziunii, 
contracţiei argilei ş.a., care pot reduce sau chiar anula rezistenţa pasivă din faţa fundaţiilor de mică 
adâncime ale zidurilor de sprijin. 
Rd se calculează, după caz, cu relaţiile I.24 şi I.25 din NP 112. 
 

Cedarea structurală datorată deplasării fundaţiei 
 Aceasta este o stare limită ultimă de tip STR, datorată deplasărilor diferenţiale verticale şi 
orizontale ale fundaţiilor, produse, de pildă, de: 
- tasări sau deplasări orizontale mari; 
- tasări ca urmare a coborârii nivelului apei subterane; 
- contracţii ca urmare a sucţiunilor exercitate de rădăcinile pomilor din vecinătatea fundaţiilor; 
- umflarea argilelor ca urmare a variaţiilor de umiditate; 
- tasări ale pământurilor afânate în urma vibraţiilor, inundaţiilor etc. 
 În vederea evitării cedării structurale, valorile limită ale deplasărilor trebuie stabilite la 
proiectarea structurii. În Anexa H din NP 112 sunt date valori limită orientative ale deformaţiilor 
structurilor şi deplasărilor fundaţiilor. 
 

Proiectarea la starea limit ă de exploatare (serviciu)  
 Pentru stările limită de exploatare în teren sau într-o secţiune, element sau îmbinare a 
structurii, trebuie verificată îndeplinirea condiţiei [ (I.12) NP 112]: 
 

      Ed ≤ Cd 
unde: 
Ed este valoarea de calcul a efectului unei acţiuni sau al combinaţiilor de acţiuni; 
Cd este valoarea de calcul limită a efectului unei acţiuni sau combinaţii de acţiuni 
 În concordanţă cu practica de proiectare din ţara noastră bazată pe aplicarea metodei 
stărilor limită relaţia de mai sus este particularizată în Anexa H la NP 112 (relaţia (H.15) ) sub 
forma:  
      ∆s ≤ ∆s sau ∆t ≤ ∆t 
unde: 
∆s sau ∆t - deplasări sau deformaţii posibile, calculate conform NP 112 Anexa H; 
∆s - valori limită ale deplasărilor fundaţiilor şi deformaţiilor structurilor, stabilite de proiectantul 
structurii sau determinate conform NP 112 Anexa H tabelul H.1; 
∆t - valori limită ale deplasărilor fundaţiilor şi deformaţiilor structurilor admise din punct de vedere 
tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, în cazul construcţiilor cu restricţii de deformaţii în 
exploatare. 
 De asemenea, ţinând seama de practica de proiectare în domeniu, NP 112 introduce, 
alături de condiţiile de mai sus, condiţia de verificare a criteriului privind limitarea încărcărilor 
transmise la teren [ (I.26) NP 112]: 
      pef,med < ppl (6.5) 
unde: 
pef,med este presiunea efectivă medie la baza fundaţiei, calculată pentru grupările de acţiuni (efecte 
ale acţiunilor) definite conform CR 0, după caz (caracteristică, frecventă, cvasipermanentă) 
ppl este presiunea plastică, care reprezintă valoarea de calcul limită a presiunii pentru care în 
pământ apar zone plastice de extindere limitată. 
 Presiunea plastică se calculează, după caz, cu relaţiile H.16 şi H.17 din Anexa H la NP 
112. Condiţia de verificare exprimă o condiţie de veridicitate a calculului tasărilor bazat pe modelul 
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Hooke al mediului elastic atât la stabilirea eforturilor în teren, cât şi la definirea relaţiilor efort - 
deformaţie. Se admite că, atât timp cât zonele plastice au extindere limitată (pe o adâncime egală 
cu 1/4 din lăţimea B a fundaţiei), acest model poate sta la baza estimării tasărilor. O extindere mai 
mare a zonelor plastice ar conduce la un mediu elasto-plastic pentru care tasările ar trebui 
calculate pe alte baze (de exemplu prin aplicarea metodei elementelor finite) ceea ce, în mod 
obişnuit, nu se justifică. Relaţia se utilizează pentru calculul la starea limită de exploatare şi, în 
consecinţă, coeficienţii parţiali pentru parametrii geotehnici γ, φ şi c au valoarea unitară (γM = 1,0). 
 

Alte probleme importante  de rezolvat în ceea ce priveşte fundarea sunt : 
- asigurarea stabilităţii pereţilor-taluzelor săpăturilor generale; 

 Tinând seama de natura terenului de fundare, se propun următoarele cu referire la 
realizarea excavaţiei generale: 

• In exteriorul platformei este necesar să se asigure: 
- evacuarea integrală a umpluturilor actuale, permeabile; 
- înlocuirea umpluturilor cu nisip compactat. 

 

Alte elemente finale necesare proiectării. 
 

Coeficienţii de frecare dintre beton şi teren: 
  µ = 0.50 pentru pietrişuri, 
  µ = 0.40 – 0,45  pentru  nisipuri, 
  µ = 0.30 pentru  argile. 
 

Coeficienţii de deformaţie laterală: 
ν = 0.27 pentru pietrişuri, 
ν = 0.30 pentru  nisipuri, 
ν = 0.30 ... 0.40 pentru  argile. 
 

Coeficientul împingerii în stare de repaus: 
K0 = ν / (1 – ν) 
 

Coeficiantul de pat: 
ks = 2 M2-3  / B 
 

Incadrarea terenului pentru sapatura  

Încadrarea terenului pentru săpătură,  în conformitate cu indicatorul de norme de deviz TS – 
1982, este următoarea: 

Săpătura 
Denumire pământ 

Manuală Mecanică 

Pietrişuri Tare III 

După executarea excavaţiilor va fi întocmit, în prezenţa geotehnicianului, procesul verbal 
de constatare a naturii terenului de fundare. 

i. Necesitatea îmbun ătăţirii / consolid ării terenului.  
 Nu este cazul. 

 
Întocmit 

dr. ing. geol. R ăzvan Aurelian Andrei 
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ANEXA 1 – Autoriza ţie laborator   
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ANEXA 2 – Fi şele determin ărilor de laborator   
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ANEXA 3 – Fi şele forajelor de prospec ţiune geotehnic ă  
 


