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1. DATE GENERALE 
 
a) Denumirea şi amplasarea lucrării 
 
CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME DE LA S+P+5E 
la S+P+8E CU SUBSOL GENERAL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER PRECUM SI 
UTILITATI 
 
Lucrarea este amplasată în partea centrală a intravilanului municipiului Rădăuţi, jud. 
Suceava, la intersecţia străzii Ion Nistor cu str. Sfântul Dumitru (fig. 1).  
 

 
Fig. 1. Imagine satelitară zonală a amplasamentului (preluare Google Earth Pro) 

 
b) Beneficiar 
 
S.C. WAY FARER TRANS S.R.L. 
 
c) Proiectant general 
 
S.C.IDEAL PROIECT S.R.L.  
 
d) Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic 
 
S.C. DAMIFORTEHNIC S.R.L. Grăniceşti, jud. Suceava 
 
e) Numele şi adresa unităţilor care au participat la investigarea terenului de 
fundare 
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S.C. DAMIFORTEHNIC S.R.L. Grăniceşti, jud. Suceava 
 
f) Date tehnice furnizate de beneficiar şi proiectant privitoare la sistemele 
constructive preconizate 
 
Nu au fost precizate de catre beneficiar. 
 

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT 
 
a) Date privind zonarea seismică 

 
Amplasamentul studiat se înscrie în zona macroseismică cu intensitatea I = 72 pe scara 
MSK, unde indicele 2 indică o perioadă de revenire de 100 de ani, stabilite conform SR 
11100/1-93 (fig. 2). 

 
Fig. 2. ROMÂNIA – Zonarea seismică SR 11100/1-93 
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Fig. 3. Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru 
cutremure având intervalul mediu de recurenţă  IMR = 225 ani şi 20%probabilitate de 

depăşire în 50 de ani - P100-1/2013  

 
Fig. 4. Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ) Tc  

a spectrului de răspuns – P100-1/2013 
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Parametrii seismici ai zonei stabiliţi conform “Codului de proiectare seismică – Partea 
I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” - indicativ P100-1/2013 au următoarele 
valori (fig. 3 şi 4): 

 acceleraţia maximă a terenului pentru proiectare ag = 0,20g; 
 perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns Tc=0,7s. 

 
b) Date geologice generale 

Amplasamentul studiat se încadrează în unitatea structurală cunoscută sub numele de 
Platforma Moldovenească, care este unitatea consolidată din faţa Carpaţilor Orientali. 

Limita vestică a acesteia este dată de o falie care trece prin localitatea Solca fiind 
denumită ca atare (falia Solca). Spre sud, Platforma Moldovenească se întinde până la 
o falie ce s-ar continua la est de Prut în direcţia prelungirii ipotetice a cursului 
Trotuşului şi care este de fapt prelungirea faliei Solca.  

Spre est, Platforma Moldovenească face corp comun cu Platforma Est-Europeană 
reprezentând marginea vestică a acesteia din urmă. Astfel delimitată, Platforma 
Moldovenească, din punct de vedere morfologic, se suprapune Podişului Moldovenesc. 

Aşa cum sugerează şi numele, Platforma Moldovenească este o unitate geostructurală 
precarpatică cu structură tipică de platformă. În alcătuirea ei se disting cele două 
elemente structurale specifice: unul inferior, cutat, constituind soclul şi care 
corespunde etapei în care spaţiul moldav a evoluat ca arie labilă, şi altul superior, 
cuvertura, corespunzând etapei în care spaţiul moldav a evoluat ca domeniu 
stabilizat. 

În Platforma Moldovenească au fost efectuate mai multe foraje dintre care unele (de 
la Iaşi, Todireni, Bătrâneşti), la adâncimea în jur de 1000 m au atins şi au pătruns pe 
anumite intervale în soclul platformei. Acesta este reprezentat prin mezometamorfite 
cărora li se adaugă masive granitice. 

Peste soclul eoproterozoic se dispune transgresiv şi discordant o stivă de depozite 
sedimentare cu grosime variabilă însă de ordinul a mii de metri, care corespunde 
intervalului Neoproterozoic târziu-Cuaternar.  

Cuvertura Platformei Moldoveneşti aparţine mai multor cicluri de sedimentare şi 
anume: ciclul Vendian-Ordovician, ciclul Silurian-Carbonifer inferior, ciclul Permian 
terminal-Triasic, ciclul Jurasic mediu-Eocretacic, ciclul Cenomanian-Paleogen şi ciclul 
Badenian-Pleistocen. 

În zona studiată roca de bază este reprezentată de depozite Volhiniene. Ele au o 
grosime de peste 1000 m şi sunt constituite dintr-o succesiune de marne cenuşii, 
gresii micacee cenuşii-verzui, uneori cu structură încrucişată şi nisipuri şi pietrişuri 
galbene şi cenuşii-albăstrui de asemenea cu structură încrucişată. 

Aceste formaţiuni sunt acoperite de depozite cuaternare alcătuite în exclusivitate din 
aluviunile celor două râuri principale din zonă (Suceava şi Suceviţa) ce au grosimi 
cuprinse în general între 8 şi 12 m. 
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Fig. 5. Harta geologică zonală (după harta 1:200.000 a Institutului Geologic)  
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În cadrul depozitelor aluvionare se disting două orizonturi: unul superior cu 
granulozitate fină şi unul inferior, grosier. Grosimea orizontului superior variază în 
limite largi, de la 0,5-1,5 m în zona centrală a oraşului Rădăuţi la valori de ordinul a 3 
- 4 m pentru restul zonei.  

 
c) Cadrul geomorfologic, hidrografic, hidrogeologic şi climatic 

Municipiul Rădăuţi este situat în partea nordică a judeţului Suceava, la o altitudine 
cuprinsă între 360 şi 380 m faţă de nivelul mării, coordonatele sale geografice fiind 
25°54' longitudine estică şi 47°51' latitudine nordică,  

Teritoriul municipiului Rădăuţi care cuprinde amplasamentul studiat face parte din 
Podişul Sucevei, cu subdiviziunea „Depresiunea Rădăuţilor". Aceasta se caracterizează 
printr-un teren aproape plan, de vârsta cuaternară, cu o uşoară înclinare spre sud-est. 
Altitudinile descresc de la vest la est (de la 450 m la 375 m). Relieful prezintă o 
fragmentare şi o energie redusă, fiind format din lunci, terase şi glacisuri proluvio-
coluviale întinse, psefitice şi psamitice (pietrişuri, nisipuri şi argile). 

 

 
Fig. 6. Harta geomorfologică zonală 
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Prin poziţia sa la limita dintre Obcina Mare şi Podişul Sucevei aceasta este o 
depresiune de contact. Netezimea ei este dată de traseele întinse ale Sucevei şi ale 
afluenţilor principali, trasee uşor bombate pe alocuri din cauza unor vaste conuri de 
dejecţie.  

Vatra oraşului Rădăuţi se află în unghiul de confluenţă al Sucevei cu Suceviţa şi se 
suprapune pe terasa acesteia din urmă, cât şi pe conul de dejecţie al Pozenului, 
afluent al Sucevei. Relieful uşor ondulat care apare în nordul oraşului se datorează 
prezenţei grindurilor şi a micilor depresiuni dintre ele, care în trecut erau ocupate de 
heleştee. 

Netezimea reliefului din zona Rădăuţiului contrasteaza izbitor cu abruptul din vestul 
depresiunii. 

Aşa cum am amintit anterior, din punct de vedere hidrologic amplasamentul aparţine 
bazinului Sucevei. Astfel, teritoriul municipiului este drenat de râul Suceava (în 
partea de nord-est şi est), râul Suceviţa (în partea de sud) şi pârâul Pozen (în nord) 
care se varsă în râul Suceava. În general reţeaua hidrologică are un caracter teritorial 
de despletire şi ramificare prin numeroase fragmente de albii active sau părăsite, 
ochiuri sau cercuri separate. 

Adâncimea apei freatice variază de la o perioadă la alta, în funcţie de adâncimea 
stratului impermeabil sau de relief între 0,50-8,00m. 

Municipiul Rădăuţi este situat, conform hărţii climatice, în limitele climei dealurilor şi 
podişurilor (200-800m), districtul nordic, din cadrul provinciei de clima continentală. 
Clima municipiului este determinată de mişcarea maselor de aer - principalele mase 
de aer sunt cele care vin dinspre vest, nord sau est.  

Clima este temperat-continentală cu influenţe baltice. Sectorul predominant de 
influenţă climatică este continental, cu frecvenţa crivăţului iarna. Pe teritoriul 
municipiului Rădăuţi se fac resimţite influenţele climatice scandinavo-baltice, cu 
circulaţia maselor de aer polare în perioada de iarnă. Temperatura medie anuală 
oscilează între 6 C şi 8 C, cu temperatura maximă de 32°C în luna iulie şi temperatura 
minimă de -25 C în luna decembrie. Cantităţile de precipitaţii sunt de 650 - 750 
mm/m2. Recordul de 1237 mm/m2 a fost înregistrat în 1955. 

În general, regimul termic din zonă se caracterizează prin veri mai răcoroase ca în 
restul ţării şi ierni destul de lungi, cu temperaturi destul de scăzute, cu o amplitudine 
absolută de 69,7oC. Vânturile dominante şi cu frecvenţa cea mai mare sunt pe direcţia 
NV-SE.  

În podişul Sucevei, circulaţia aerului se face paralel cu marginea munţilor şi canalizat 
pe culoarul văilor Suceava şi Siret.  

În conformitate cu CR 1-1-4/2012 “COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACŢIUNII 
VÂNTULUI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR”, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a 
vântului qb (mediată pe 10 minute şi având IMR = 50 ani) în amplasament este de 0,6 
kPa (fig. 7). 
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Fig. 7. Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, mediate 

pe 10 minute şi având IMR = 50 ani pentru altitudini A = 1000 m (conform CR-1-1-4-2012) 

 
Fig.8. Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol sk în kN/m2, 

pentru altitudini A = 1000 m (conform CR-1-1-3-2012) 
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Fig. 9. Zonarea teritoriului României conform SR EN 1991-1-3:2005/NA-2006 

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk (definită cu 2% probabilitate 
de depăşire într-un an - interval mediu de recurenţă IMR = 50 ani) este în zonă de 2,5 
kN/m2, în conformitate cu prescripţiile CR 1-1-3/2012 “COD DE PROIECTARE. 
EVALUAREA ACŢIUNII ZĂPEZII ASUPRA CONSTRUCŢIILOR” (fig. 8). Aceeaşi valoare este 
prevăzută şi în anexa naţională SR EN 1991-1-3:2005/NA-2006 (fig. 9). 

Adâncimea maximă de îngheţ în zonă stabilită conform STAS 6054-77 este de 100-110 
cm (fig. 10). 
 

 
Fig. 10. Zonarea teritoriului României conform STAS 6054-77 
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d) Istoricul amplasamentului şi situaţia actuală 

În prezent terenul din amplasament se prezintă relativ plan, având cote în jurul 
valorii de 366 m, fiind liber de construcții (fig.11). 
 

 
 

Fig. 11. Situația actuală în amplasament  
 
e) Condiţii referitoare la vecinătăţile lucrării 

Amplasamentul este mărginit pe latura nordică de str. Ion Nistor, iar pe latura estică 
de str. Sfântul Dumitru. Terenul este marginit si de un parau cu rol de sistematizare a 
nivelului apei subterane in zona centrala a municipiului Radauti 
 

3. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE 
 
a) Prezentarea lucrărilor de teren efectuate 
Programul de investigare a amplasamentului a cuprins o recunoaştere a terenului, 2 
foraje geotehnice cu diametrul de 131 mm cu o foreză de tip mecanic cu adâncimea 
de 14 m şi 3 teste de penetrare dinamică supergrea (DPSH) cu adâncimea de 8,0 m. 
Locaţia lucrărilor este prezentată în planul de situaţie din anexa nr. 1. Pe baza 
rezultatelor acestor lucrări se poate caracteriza amplasamentul din punct de vedere 
geotehnic, pe întreaga zonă activă a viitoarei construcţii. 

b) Stratificaţia pusă în evidenţă 
Forajul geotehnic FG1 a întâlnit următoarea stratificaţie (anexa nr. 2.1): 
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Stratificaţia întâlnită în forajul FG este următoarea: 

 Între 0,0 şi 0,3 m – sol vegetal; 

 Între 0,3 şi 1,8 m – nisip prăfos cafeniu gălbui cu rar pietriș; 

 Între 1,8 şi 4,7 m – pietriș mic mijlociu cu nisip cafeniu și lentile de nisip 
argilos; 

 Între 4,7 şi 10,8 m – pietriș mic mijlociu cu liant argilos ; 

 Între 10,8 şi 14,0 m – argilă prăfoasă cenușie cu plasticitate mare plastic tare. 

Forajul geotehnic FG2 a întâlnit următoarea stratificaţie (anexa nr. 2.2): 

 Între 0,0 şi 0,5 m – sol vegetal și umpluturi; 

 Între 0,5 şi 2,0 m – nisip prăfos cafeniu gălbui cu rar pietriș; 

 Între 2,0 şi 5,4 m – pietriș mic mijlociu cu nisip cafeniu și lentile de nisip 
argilos; 

 Între 5,4 şi 11,2 m – pietriș mic mijlociu cu liant argilos; 

 Între 11,2 şi 15,0 m – argilă prăfoasa cenușie cu plasticitate mare plastic tare. 

Rezultatele testelor de penetrare dinamică supergrea DPSH sunt prezentate în 
anexele nr. 3.1 - 3.3 și confirmă stratificația din foraje. 

c) Nivelul apei subterane 

Nivelul apei subterane a fost întâlnit la data executării forajelor la cca. 2,50 m 
adâncime, dar nivelul freatic poate fi influenţat de cantităţile de precipitaţii astfel 
pot să apară variații cu aproximativ 50-100 cm. 

4. EVALUAREA INFORMAŢIILOR GEOTEHNICE 
 
a) Încadrarea lucrării în categoria geotehnică 

 
În conformitate cu prevederile Normativului NP 074-2014, determinarea riscului 
geotehnic se face în funcţie de următorii factori specifici: 

1. Condiţiile de teren – teren medii, punctaj 3 
2. Apa subterană – cu epuizmente normale, punctaj 2 
3. Importanţa construcţiei - normală, punctaj 3 
4. Vecinătăţi – risc moderat punctaj 3 
5. Zonarea seismică - ag= (0,15…0,25)g (conform P100-1/2013), punctaj 2. 

 
Prin însumarea punctajului se obţine un total de 13 puncte, care plasează terenul 
studiate în categoria geotehnică 2, cu un risc geotehnic moderat. 

 
b) Aprecieri privind stabilitatea generală şi locală a terenului din amplasament 
 
Terenul nu prezintă fenomene fizico-geologice naturale actuale (eroziuni, sufozii, 
alunecări, etc.) care ar putea afecta stabilitatea amplasamentului studiat. 
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c) Evaluarea presiunii convenţionale de bază 
 
Presiunea convenţională de bază pentru stratul de pietriș mic mijlociu cu nisip 
cafeniu și lentile de nisip argilos are valoarea pconv=300 kPa pentru o fundaţie cu 
lăţimea B=1 m şi adâncimea de fundare D=2 m. Pentru lăţimi diferite ale tălpii 
fundaţiei şi alte adâncimi de fundare, valoarea pconv va fi corectată conform formulei: 
 

pconv = pconv + CB + CD   (kPa) 

în care: 

 CB = corecţia de lăţime a tălpii fundaţiei (kPa) 
 CD = corecţia de adâncime (kPa) 

 
Corecția de lățime CB pentru B<=5 m se determină cu relația: 
 

CB = pconv K1 (B-1), unde K1 = 0,10 (pentru pamânturi necoezive) 
 
Pentru B>5 m se corecția de lățime CB este: 
 

CB = 0,4pconv  (pentru pamânturi necoezive) 
 
Corecția de adâncime CD  

 
Pentru adâncimi de fundare D <= 2,00 m, 
 

CD = pconv (D – 2)/4 
 
Pentru adâncimi de fundare D > 2,00 m, 
 

CD =  (D – 2) 
 

 = greutatea volumetrică de calcul a stratelor situate deasupra tălpii fundaţiei 
(calculate ca medie ponderată cu grosimea stratelor),  =20,0 kN/m3 

 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
Pentru determinarea condiţiilor geologice, geotehnice şi hidrogeologice în 
amplasamentul studiat s-au executat 2 foraje geotehnice (FG1 și FG2) şi 3 teste de 
penetrare dinamică supergrea (DPSH1, DPSH2, DPSH3). 

Rezultatele lucrărilor de investigare geotehnică indică prezența în amplasament ca 
teren de fundare a unor depozite aluvionare grosiere necoezive (pietriș cu nisip și 
local cu lentile de nisip argilos). 

Nivelul freatic a fost întâlnit în foraje la cca. 2.5 m. În alte perioade, acesta poate 
creşte cu 0,5- 1,0 metri. 

Pe baza stratificaţiei descrise anterior considerăm că este recomandabilă fundarea 
directă pe stratul de pietriș utilizandu-se un sistem de fundare de tipul radier 
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general care împreună cu pereții din beton armat ai subsolului să formeze o cuvă 
etanșă la infiltrațiile apei. 

Pentru proiectare se recomandă următorii coeficienţi geotehnici de calcul pentru 
stratul de pietriş cu nisip și bolovăniș  

 greutate volumetrică în stare naturală = 20,0 KN/m3; 

 unghi de frecare internă= 32°; 

 coeziune c = 0 kPa -  

 modul de deformatie liniară E = 35.000 kPa 

 coeficient de frecare fundaţie – teren  = 0,50 

 coeficient. de deformare laterală (coeficientul lui Poisson)  = 0,27 

Terenul studiat se plasează în categoria geotehnică 2, cu un risc geotehnic moderat.  

Din punct de vedere seismic amplasamentul se înscrie în zona macroseismică cu 
intensitatea I = 7 pe scara MSK, cu o perioadă de revenire de 100 de ani, stabilite 
conform STAS 11100/1-93. În normativul P100 – 1/2006, acceleraţia maximă a 
terenului este ag = 0,20g iar perioada de control (de colţ) Tc = 0,7 s. 

Adâncimea maximă de îngheţ în zonă stabilită conform STAS 6054-77 este de 1,00-
1,10 m. 

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa, în cazul terenurilor existente 
pe amplasament (necoezive) cu adâncimi de până la 0,75 m. La săpături cu pereţi în 
taluz, panta definită prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg. = 
h/b) trebuie să nu depăşească valoarea 1/1,25 pentru adâncimea săpăturii până la 3,0 
m respectiv 1/1,5 pentru adâncimea săpăturii mai mare de 3,0 m (Normativ C169-88). 

Pe parcursul execuţiei este necesar a se realiza pe bază de contract, asistenţa tehnică 
şi monitorizarea geotehnică a execuţiei. Prin urmare geotehnicianul va fi solicitat: 

 pentru efectuarea investigaţiilor suplimentare;  
 în cazul apariţiei unor neconcordanţe între situaţia din teren şi cea 

descrisă în prezentul studiu; 
 la fazele determinante precizate de proiectant pentru controlul calităţii 

lucrărilor. 
 

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul investigat. 
 
 
            ÎNTOCMIT    
Ing. Florin-Adrian DAMIAN  

 


