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4.1.DATE GENERALE 
Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit la cererea beneficiarului  care solicită date 

pentru obiectivul: POD PE DJ 704A PIANU DE JOS - PIANU DE SUS- STRUNGARI-

RACHITA-DC 67C (SEBESEL),KM 4+700 POD PESTE VALEA PIANULUI ,JUDETUL 

ALBA, acesta fiind necesare pentru stabilirea stratificatiei terenului .  

Prezentul studiu se intocmeste in conformitate cu normele in vigoare : 

- indicativul  NP 074/2014 – NORMATIV PRIVIND DOCUMENTAŢIILE GEOTEHNICE 

PENTRU CONSTRUCŢII ,  

- HG 28/2008 - HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 PRIVIND APROBAREA 

CONTINUTULUI-CADRU AL DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE 

AFERENTE INVESTITIILOR PUBLICE, PRECUM SI A STRUCTURII SI 

METODOLOGIEI DE ELABORARE A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVE 

DE INVESTITII SI LUCRĂRI DE INTERVENTII ,  

- indicativul NP 112 – 2013 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAŢIILOR DE 

SUPRAFAŢĂ , 

- STAS 6054/77 – ADANCIMEA DE INGHET IN ROMANIA 

- normativul P 100 - 1/2013 COD DE PROIECTARE SEISMICĂ– PARTEA I – 

PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI . 

- SR EN 1997-2:2007 - Eurocod 7: PROIECTAREA GEOTEHNICĂ. PARTEA 2: 

INVESTIGAREA  ŞI    ÎNCERCAREA TERENULUI 

- SR EN 1997-1:2004 - Eurocod 7: PROIECTAREA GEOTEHNICĂ PARTEA 1: 

REGULI  GENERALE 

- LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatã în: Monitorul 

Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 

- SR EN ISO – 14688 – 1 – noiembrie 2004 – IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA 

PĂMÎNTURILOR . Partea 1 : Identificare si descriere . 

- SR EN ISO – 14688 – 2 – septembrie 2005 – IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA 

PĂMÎNTURILOR . Partea 2 : Principii pentru o clasificare (din punct de vedere 

granulometric ). 
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4.1.1.DENUMIREA SI AMPLASAREA LUCRARII 
Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de dezvoltare 

CENTRU, Judeţul Alba, în teritoriul administrative al comunei Pianu. 

Obiectivul: “POD PE DJ 704A PIANU DE JOS - PIANU DE SUS- STRUNGARI-RACHITA- 

DC 67C (SEBESEL),KM 4+700 PESTE VALEA PIANULUI,JUDETUL ALBA” consta in 

refacerea podului peste Valea Pianu . 

 

 
Fig.1 Zona cercetata(sursa http://www.instantstreetview.com) 

 

4.1.1.1.INVESTITOR :CONSILIUL JUDETEAN ALBA 
4.1.1.2.PROIECTANT GENERAL: ___________________________ 

4.1.1.3.PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL 
GEOTEHNIC: GEOL.DIPL. EFTENIE BARDAN TEODORA 

4.1.1.4.NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU 
PARTICIPAT LA INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE , CU 
PRECIZAREA CATEGORIEI DE LUCRARI IN CARE AU FOST IMPLICATE  
 Laboratorul care a efectuat analizele de laborator este  DCC-GEO-TEST CONSULT 

S.R.L. Bucuresti, LABORATOR GRAD II, Autorizat I.S.C. NR. 2940-15.08.2014-
pentru analiza probelor de pamant (tulburate si netulburate). 

http://www.instantstreetview.com/
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 Elaboratorul prezentului studiu geotehnic S.C. GEO EXPERT PLUS S.R.L. prin drd. 
Geol Eftenie Bardan Teodora, cu sediul in Romania, 510149, Alba Iulia,str. L. 

Blaga , nr.15 jud. Alba , Nr. ord. reg.com./an :J01/796/2004; 

C.U.I.:16631679,tel.0760066117;0765901127 

 
 

4.1.1.5.DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR SI/SAU 
PROIECTANT PRIVITOARE LA SISTEMELE CONSTRUCTIVE 
PRECONIZATE: 

Proiectantul a pus la dispozitia elaboratorului prezentului studiu planul de situatie al 

obiectivului ce urmeaza a fi construit precum si unele detalii privind dimensiunile podului. 

 

4.2.DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT 
Conform H.G.766/97 republicata in 2004 lucrarea se încadrează în categoria de 

importanţă “C” – constructii de importanta normală. 

Conform STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a sigurantei 

constructiilor, lucrările propuse se încadrează în clasa de importanta III – constructii de 

importanta medie. 

Obiectivul studiat –Pod peste V.Pianului,este amplasat in extravilanul comunei 

Pianu. 

Din punct de vedere al starii tehnice podul se află în stare de degradare accentuată, 

practic circulatia auto si pietonala nu se mai poate realiza,datorită ruperii in două a 

suprastructurii. 
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Fig.2 . Pod existent 

  
4.2.1.DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA 
 Caracteristici geofizice  ale terenului cercetat , în conformitate cu normativul P 100 - 

1/2013 sunt : 

 Zona seismică : F  

Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 

20% probabilitate de depăşire în 50 de ani este : 0,10g 
Perioada de colt  Tc= 0,7 

 
 

The image part with relationship ID rId16 was not found in the file.
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Fig.5. Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute 

4.2.2.ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ  
 Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este la - 0.90 m de la cota terenului 

natural. 

 

The image part with relationship ID rId17 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId18 was not found in the file.

4 
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Fig. 6. Zonarea teritoriului României în funcţie de adâncimile maxime de îngheţ, conform STAS 6054(sursa 

NP 112-2013) 

 

In conformitate cu STAS 1709/1-90: „Adancimea de inghet in complexul rutier”, zona 

Comunei Pianulia are un tip climatic I, cu indicele de umiditate Thornthwaite Im= -20.... 0 
0Cxzile.  

 
Fig.7. Tipuri climatice (conform STAS-1709-1-90) 
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4.2.3.DATE GEOLOGICE GENERALE 
  Zona cercetata se înscrie pe rama sud-vesticã a Bazinului 

Transilvaniei.Aceasta s-a format in urma prăbuşirilor din interiorul arcului carpatic in timpul 

miscărilor geotectonice din faza laramică (finele mezozoicului – inceputul neozoicului ). 

 Din punct de vedere geologic substratul este reprezentat prin  depozite fluviatile 

(nisipuri,pietrişuri,bolovănişuri) holocen superioare.În estul Pianului de Jos sunt prezente şi 

depozitele tortoniene reprezentate prin gresii ,marne,nisipuri,pietrişuri. 

 
Fig.8. Harta geologica in Cuaternar(sursa : V.Mutihac-1974) 

 

 

4.2.4.CADRUL GEOMORFOLOGIC ,HIDROGRAFIC – HIDROGEOLOGIC SI 
CLIMATIC 
4.2.4.1.GEOMORFOLOGIA 
Din punct de vedere al reliefului ,localităţile componente se pot clasifica în tre categorii: una 

ce aparţine zonei de luncă şi terasă (Pianu de Jos),cea de-a doua ce aparţine zonei 

piemontane (Pianu de Sus) ,şi cea de-a treia zonă de bordură muntoasă (Strungari,Plaiuri 

şi Purcăreţi). 

 Din punct de vedere geologic rocile ce compun fundamentul sunt şisturile cristaline 

peste care s-.au suprapus depozite sedimentare ce aparţin cretacicului superior,miocenului 

şi cuaternarului. 

 Unitatea de relief în care se încadrează localitatea Pianu de Jos,este culoarul 

Mureşului şi contactul cu dealurile piemontului munţilor Sebeşului.Aici există un complex de 

terase ,extinse pe partea stângă a Mureşului ,cu pod neted şi nefragmentat.Desfăşurarea 

cea mai mare a teraselor se realizează la contactul amintit mai sus.La construcţia acestor 
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terase şi-a adus contribuţia şi pârâul Pianu.Aceste nivele de terase numite de localnici 

câmpuri (Câmpul de Jos,Cămpul de mijloc , Câmpul de Sus ,în concordanţă cu înălţimea 

lor)sunt înclinate spre nord ,spre Mureş.Cel mai înalt nivel de terasă (330-340 m)se află de 

o parte şi de alta a pârâului în dreptul localităţii Pianu de Sus.deasupra acestui nivel de 

terasă se află un ansamblu de culmi piemontane cu înălţimi de 450-500 m ,cu culmi relativ 

netede,dar cu versanţi abrupţi,caracterizaţi prin forme de eroziune(ogaşe,vâlcele) şi 

alunecări de teren. 

 Celelalte aşezări (Strungari,Pliuri şi Purcăreţi)sunt situate la înălţimi de peste 400 m 

(Strungari) şi respectiv 600 m (Plaiuri şi Purcăreţi),pe suprafeţe de eroziune montane , 

mărginitede versanţi abrupţi şi bine împăduriţi ,ce coboară spre afluenţii pârâului Pianu.. 

  

 Terenul nu prezinta denivelari majore sau indicii pentru producerea unor fenomene 

de risc natural. 

 
4.2.4.2.HIDROGRAFIA SI HIDROGEOLOGIA 
 Cel mai important curs de apă din zonă îl constituie Valea Pianului care drenează 

întreaga reţea hidrografică locală.Apele subterane apar la adâncimi cuprinse între –2,00- 

3,00 m sub forma de acvifer freatic cu nivel liber. 

Apele subterane sunt cantonate în diverse structuri hidrogeologice impuse de o geologie 

foarte variată. 

 
Fig.9. Harta hidrografica a Romaniei ( sursa Apele Romane) 
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4.2.4.3.CLIMA 
Particularităţile climatice sunt relativ omogene.Valorile termice medii anuale sunt în 

jur de 90C ,în partea de nord ,pentru ca în sud,să fie de 80C.Cele mai coborâte valori 

termice lunare se înregistrează în luna ianuarie ,când variaţiile sunt cuprinse între –

30C şi –100C .Cantităţile medii de precipitaţii anuale sunt în jur de 600-700 mm. 

Comuna Pianu se încadreaza zonei climatice III de iarnă , caracterizată de o 

temperatură exterioară convențională de calcul de -180C. 

 

 
 

  
4.2.5. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII  

- Nu exista vecinătăți care ar putea influenta in sens negativ construirea viitorului 

pod. 

  

FIG.10. 
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3.2..INCADRAREA OBIECTIVULUI IN „ ZONE DE RISC „ ( CUTREMUR , 
ALUNECARI DE TEREN , INUNDATII ) CARE FORMEAZA „ PLANUL DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL – SECTIUNEA V – ZONE DE 
RISC „ 
  Incadrarea zonei in P.A.T.N. – PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI 
NAŢIONAL 

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatã în: 

Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potenţial de 

producere a unor fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreaza . 

În înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în 

interiorul cãrora existã un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care 

pot afecta populaţia, activitãţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce 

pagube şi victime umane . 

 
1.Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 6, cu o 

perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR 11100/1-92). 

 
Fig.11. Harta seismica(Zone de intensitate seismica pe scara MSK conform Legii 575/2001) 

2.Inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu precipitatii peste 600 mm /an, fara arii 

afectate de inundatii, datorate revarsarii unui curs de apa. 
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Fig.12. A.Harta precipitațiilor medii anuale, B Harta precipitatiilor-județul Alba 

 (Zone de intensitate seismica pe scara MSK conform Legii 575/2001 anexa 5) 

 

3.Alunecari de teren:zona studiata se incadreaza in zone cu potential de producere a 

alunecarilor mediu, conform P.A.T.J. ALBA –vol.I-CADRU NATURAL-MEDIU-ZONE DE 

RISC. 

 
Fig.13.Harta cu potentialul de producere a alunecarilor de teren(conform GT 007) 

In conformitate cu anexele din lege, zona comunei Pianu se incadreaza in zone 
cu potential mediu de producere al alunecarilor de teren. 

Terenul cercetat se prezinta stabil , fără urme sau forme de degradare prin 
alunecare la data executarii pezentului studiu  geotehnic , neexistand pericole 
iminente de degradare prin declansarea sau reactivarea lor si/sau a altor fenomene 
geodinamice distructive : prabusiri de teren, eroziuni etc. 
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4.3.PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE 

4.3.1PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE 
 În conformitate cu standardele în vigoare si faza de proiectare s-a considerat 

necesara executarea a două lucrari geotehnice  de tipul foraje geotehnice. 

 Date privind forajele executate se gasesc in tabelul de mai jos :  

Nr.crt
. 

Nr. Lucrare  
geotehnica   

Adâncime 
 
 

Cota 
 

Apa subterană  

1. Fg1 -3.70 m 
 

243.40 - 
 

2. Fg2 -2.50 m 
 

240.85 -0.60 m 
 

  

4.3.2.METODE , UTILAJE SI APARATURA FOLOSITE   
 

 Lucarile geotehnice – foraje geotehnice au fost executate cu instalatie de forat manual 

de mică  adancime cu recuperator de probe . 

 Forajul s-a realizat in regim uscat pentru a nu se degrada pamanturile interceptate si 

prelevate pentru a fi analizate in laborator. 

  

4.3.3.DATELE CALENDARISTICE INTRE CARE S-AU EFECTUAT 
LUCRARILE DE TEREN SI DE LABORATOR 

 Forajele geotehnice au fost executate la data de 12.10.2019 

  Analizele de laborator au fost trimise in data de 14.10.2017  
 

4.3.4.METODE FOLOSITE PENTRU RECOLTAREA , TRANSPORTUL SI 
DEPOZITAREA PROBELOR 
 Din forajele geotehnice au fost recoltate probe tulburate care au fost ambalate 

corespunzator , pentru a nu se pierde umiditatea naturala. 
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4.3.5.STRATIFICATIA TERENULUI 
 Terenul din zona podului este profund afectat de calamitățile naturale produse în anii 

precedenti și de anul acesta prin ruperi de mal,acumulari importante de aluviuni,degradări 

ale părții carosabile de acces spre zona podului,conturându-se astfel o zonă ce impune 

lucrări de consolidare a malurilor și de apărare împotriva inundațiilor 

 

 

 

 
Fig.14.Starea actuală a terenului în zona de interes 
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Prezentam in continuare descrierea stratificatiei forajului geotehnic executat : 

 
F1 

0.00 m  –  0.30 m – sol vegetal; 

0.30 m – 1.20 m – depozit necoeziv ce apartine domeniului  sagrCo – bolovanis cu pietris 
si nisip; 
1.20 m –3.50 m – depozit necoeziv ce apartine domeniului  sa grCo –pietriș cu nisip și 
bolovăniș. 
3.50 m –3.70 m – depozit necoeziv ce apartine domeniului  sagrCo – bolovanis cu pietris 
si nisip. 
F2 

0.00 m  –  0.50 m – umpluturi heterogene (colmatări) reprezentate prin bolovăniș ,pietriș, 

nisip si resturi vegetale; 

0.50 m – 2.50 m – depozit necoeziv ce apartine domeniului  sagrCo – bolovanis cu pietris 
si nisip; 
 

 

4.3.6.NIVELUL APEI SUBTERANE SI CARACTERUL STRATULUI 
ACVIFER 

Apa subterana sub forma de acvifer freatic cu nivel liber  a fost interceptata in forajul 

F2 la adancimea de -0.60 fata de CTN. 

Nivelul maxim absolut poate fi indicat doar in urma unor studii hidrogeologice 

complexe, realizate pe baza observatiilor asupra fluctuatilor niveluilui acviferului subteran, 

de-a lungul unei perioade indelungate de timp. 

 

4.3.7.CARACTERISTICILE DE AGRESIVITATE A APEI SUBTERANE SI 
EVENTUAL ALE UNOR STRATURI DE PAMANT 

 Din punct de vedere al agresivitatii asupra betoanelor , acviferul interceptat nu 

prezinta agresivitati.In perioadele cu precipitatii abundente caracterul chimic al apelor , din 

punct de vedere al pH-ului se poate modifica determinand un caracter slab acid . 
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4.3.8.DENUMIREA LABORATORULUI AUTORIZAT CARE A EFECTUAT 
INCERCARILE/ANALIZELE PAMANTURILOR SI A APEI 

Laboratorul care a efectuat aceste analize este DCC-GEO-TEST CONSULT SRL 
Bucuresti, LABORATOR  GRAD II, AUTORIZAT I.S.C. NR. 2940 / 15.08.2014.  

 
4.3.9RAPOARTELE ASUPRA INCERCARILOR DE LABORATOR SI DE 
TEREN CUPRINZAND BULETINELE DE INCERCARE , DIAGRAME , 
GRAFICE , TABELE PRIVITOARE LA REZULTATELE LUCRARILOR 
EXPERIMENTALE 
 Caracteristicile geotehnice necesare in vedere stabilirii naturii terenului cercetat şi a 

condiţiilor de fundare pe stratele interceptate se referă la : 

• natura materialului analizat :  

SR EN ISO – 14688 – 1 – noiembrie 2004 – IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA 

PĂMÎNTURILOR . Partea 1 : Identificare si descriere . 

SR EN ISO – 14688 – 2 – septembrie 2005 – IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA 

PĂMÎNTURILOR . Partea 2 : Principii pentru o clasificare (din punct de vedere 

granulometric ). 

• Granulometrie 

STAS 1913/5-1985 

• umiditatea materialului : – W nat % determinat in conformitate cu : 

STAS – 1913/1-82  DETERMINAREA UMIDITATII 

• structura materialului analizat determinat conform : 

STAS – 1913/2-76   DETERMINAREA DENSITATII SCHELETULUI PAMINTURILOR 

 
Pietris cu nisip si bolovanis 
 
La prelucrarea materialului a fost indepartata fragtia de bolovanis 
 

Variaţia fracţiunilor se prezintă după cum urmează : 

 
    Argila : 8% 

    Praful : 10 % 

    Nisipul : 36 % 

    Pietriș: 46% 
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Structura 
Porozitate n %– 33.5 
Indicele porilor e – 0.50 

Greutate volumetrica în stare naturală – 18.0 

 
*Unghiul de frecare internă - ϕ = 35-38; 
*Coeziunea - c = 0 
*Modulul de deformatie liniară – E = 25000* 

* - valori asimilate din determinari pe materiale asemanatoare 
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4.3.10.FISA SINTETICA A FORAJULUI EXECUTAT 
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4.3.11.PLANURI DE INCADRARE SI DE SITUATIE CU AMPLASAREA 
LUCRARILOR DE INVESTIGATII , HARTI CU PARTICULARITATILE ZONEI 
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4.3.13.SECTIUNI GEOLOGICE , BLOC-DIAGRAME  
 
4.3.14.ALTE DATE ALE REZULTATELOR INTREPRINSE 
La sapaturi stratele de pamant se vor incadra astfel : 

 
- Pietriș cu nisip- sapatura  manuala - teren usor , sapatura  mecanizata  II 
 

 
  

The image part with relationship ID rId40 was not found in the file.
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4.4.EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE 

4.4.1.ÎNCADRAREA PREALABILĂ A LUCRĂRII ÎN CATEGORIA 
GEOTEHNICĂ 
 
Factorii avuţi în vedere sunt :  

Condiţii de teren  Terenuri bune Punctaj : 2 pct 

Apa subterană Cu epuismente normale Punctaj : 2 pct 

Clasificarea construcţiei 

după clasa de importanţă 

Normala   Punctaj : 3 pct 

Vecinătăţi  Risc moderat  Punctaj : 3 pct 

Zona seismica un punct pentru zonele cu ag = 
0,10g 

Punctaj : 1 pct 

                                                                                Punctaj total = 11  pct 
La punctajul stabilit pe baza celor 4 factori, se adaugă puncte corespunzătoare zonei seismice având 
valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare ag , definită în Codul de proiectare seismică-Partea I-
Prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P 100-1, denumit în continuare Codul P 100-1,  astfel:  

(i) trei puncte pentru zonele cu ag ≥ 0,25g 
(ii) două puncte pentru zonele cu ag = (0.15 … 0.25)g 
(iii) un punct pentru zonele cu ag < 0,15g; ag = 0,10g 

În conformitate cu tabelul de mai sus riscul geotehnic este moderat iar 

categoria geotehnică este 2 .  

Nr.crt  Riscul geotehnic Categoria geotehnică 
 Tip Limite punctaj 
1 Redus 6…….9 1 

2 Moderat 10………14 2 
3 Major  15..……..21 3 
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4.4.2.ANALIZA SI INTERPRETAREA LUCRARILOR DE TEREN 

 In conformitate cu tabelul de mai sus si cu normativele in vigoare NP 
074/2014 si  STAS 3300/1-85 amplasamentul cercetat se incadreaza in  NORMA UNUI 
FACTOR DE RISC GEOTEHNIC  REDUS AL VECINATATILOR – CATEGORÍA 
GEOTEHNICA 1. 

• Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit pentru “POD PE DJ 704A PIANU DE JOS 

- PIANU DE SUS- STRUNGARI-RACHITA-DC 67C (SEBESEL),OBIECTIV - KM 

4+700 POD PESTE VALEA PIANULUI ,JUDETUL ALBA,”. 

• Presiunea convenţională se calculază în conformitate cu Stas 3300/2-85 , anexa B si 

NP 112-2013 – NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAŢIILOR DE 

SUPRAFAŢĂ pentru fundaţii cu B=1,00 m şi adâncimea de fundare Df= 2,00 m de la 

nivelul terenului natural . 

• Pentru obiectivul studiat,in urma analizei in situ a probelor de pamant extrase din 

foraje,a indicilor rezultati din analizele de laborator si a rezultatelor incercarilor 

penetrometrice, au rezultat urmatoarele nivele unde se poate funda direct si  s-au 

constatat urmatoarele caracteristici de fundare :  

 

Stratul de fundare :Bolovăniș cu pietriș și nisip 

• Adâncimea minima de fundare: Df>- 0.90 m  

• Presiunea convenţională : 350 KPa . 

 

 
 Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare , presiunea convenţională va 

fi corectată în conformitate cu anexa mai sus amintită , punctele B.21 şi B.2.2.   
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În urma interpretării datelor din teren , a analizelor de laborator și a încadrării 
rezultatelor în normativelel în vigoare, se pot trage următoarele concluzii: 
Tabel nr.11 
Nr. 
Crt. 

Denumire  U/M Valori/Notatii Normativ 

1. Tip relief - Luncă NP 074/2014 
2. Zonare climatică - III NP 074/2014 
3. Tip climatic - I STAS 1709/1-90 
4. Zonare seismică - F P 100 - 1/2013 

5. Încadrare seismică MSK 6 575/2001 

6. Adâncime îngheț m -0.90 STAS 6054/77 
7. Denumire pământ - necoeziv NP 074/2014 

8. Presiunea convențională KPa 350 NP 112-2013 
9. Risc geotehnic - Moderat NP 074/2014 
10. Categoria geotehnică - 2 NP 074/2014 
 
 

• Functie de caracteristicile stratelor interceptate prin forajele geotehnie 
executate, obiectivul proiectat se poate funda direct si se recomanda acelasi 
strat de fundare sub toata talpa fundatiei. 

 

• La proiectare se vor avea in vedere normativele actuale privind incadrarea 
amplasamentului referitor la adancimea de inghet (NP 100-1/2013) si 
seismicitate (P 100-1/2013). 
 

• In urma efectuarii forajelor geotehnice nu a fost interceptata nici o zona care 
sa prezinte deranjamente in structura naturala a pamanturilor care sa conduca 
spre o posibila zona activa sau plan de alunecare.  
 
 
• In proiectare si executie se vor respecta standardele, normativele si  

normele in vigoare inclusiv P.S.I. 
 

• Lucrarile de sapaturi,sprijiniri,umpluturi se vor executa cu respectarea 
normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C169-88,TS , etc.) 
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• Inainte de turnarea betonului in fundatii, se vor curati talpile fundatiei de 
materialele cazute in timpul procesului de sapare. 

 
• In aceasta documentatie sunt prezentate interpretari si recomandari profesionale 

bazate partial pe evaluarea informatiilor de  ordin tehnic,partial pe alte 

documentatii geotehnice din arhiva personala a firmei executate in zona 

amplasamentului cercetat si pe experienta geologului asupra conditiilor de 

fundare din zona si in mare parte pe investigatiile pe teren si in laborator cu 

ocazia prezentului studiu. 

 
 
 
 

4.4.2.1.NECESITATEA IMBUNATATIRII/CONSOLIDARII TERENULUI DE 
FUNDARE 

Nu este cazul 

In cazul executarii altor lucrari decat cele la care se face referire in studiul geotenhic 

se va elabora alta documentatie. 

 
X                      X 

X 
• Dupa executarea sapaturilor si anume imediat inainte de inceperea lucrarilor 

se va chema geotehnicianul pentru examinarea si avizarea stratului de fundare  
prin intocmirea - PROCESULUI VERBAL- NATURA TEREN DE FUNDARE. 

 

• Orice nepotrivire se va constata fata de cele expuse in prezentul studiu privind 
natura terenului de fundare se va aduce la cunostinta proiectantului pentru 
examinare si avizare in consecinta. 

 

• Recomandarile prezentate in acest studiu sunt aplicabile doar acestui 
amplasament. 
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•  Prezentul studiu geotehnic nu poate fi reprodus , copiat sau imprumutat 
integral sau partial , in mod direct sau indirect sau extins inafara 
amplasamentului specificat. 

 
X                      X 

X 

 
Prezenta documentaţie este valabilă numai pentru obiectivul menţionat din conţinut  : 

STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND OBIECTIVUL : POD PE DJ 704A PIANU DE JOS - 
PIANU DE SUS- STRUNGARI-RACHITA-DC 67C (SEBESEL),KM 4+700 
PESTE VALEA PIANULUI SI KM 24+090 PESTE VALEA RACHITEI, 
JUDETUL ALBA  
OBIECTIV: KM 4+700 POD PESTE VALEA PIANULUI 

 

Intocmit : geolog dipl. EFTENIE BARDAN TEODORA  
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