
 

         C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREŞTI 

tel. 021.4113617, fax 021.4114280 

e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro 

 

 

NORMATIVE GEOTEHNICA SI FUNDATII 

 

CUPRINS 

 

ORDIN Nr. 2690/2010 - pentru aprobarea Reglementarii tehnice 

„Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale 

parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010" 

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi - Indicativ 

NP 123-2010 

1. Generalităţi 

1.1. Scop şi domenii de aplicare 

1.2. Prevederi generale 

2. Clasificare 

2.1.  Clasificarea piloţilor 

2.2. Clasificarea fundaţiilor pe piloţi 

3. Terminologie 

4. Simboluri 

5. Prescripţii privind elaborarea proiectului 

5.1. Date privitoare la condiţiile amplasamentului 

5.2. Alegerea tipului de pilot 

5.3. Încercări pe piloţi 

6. Prescripţii generale de proiectare 

6.1. Stări limită 

6.2. Acţiuni şi situaţii de proiectare 

6.3 Metode de proiectare şi consideraţii privind proiectarea 



7. Piloţi supuşi la solicitări axiale 

7.1 Calculul Ia stări limită 

7.2. Capacitatea portantă la compresiune 

7.3. Rezistenţa Ia tracţiune a pilotului 

7.4. Deplasările verticale ale fundaţiei pe piloţi (starea limită de exploatare 

normală pentru structura suportată de piloţi) 

8. Piloţi supuşi la solicitări transversale 

8.1. Generalităţi 

8.2. Rezistenţa Ia încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe 

piloţi 

8.3. Rezistenţa la încărcare transversală pe baza rezultatelor încercărilor 

asupra terenului şi a parametrilor de rezistenţă ai pilotului 

8.4. Rezistenţa la încărcare transversală prin metode prescriptive 

8.5. Deplasare transversală 

9. Elemente privind proiectarea structurală a piloţilor 

9.1. Generalitati 

9.2. Elemente constructive specifice piloţilor executaţi pe loc 

9.3. Dispunerea piloţilor în radier 

9.4. Alcătuirea radierului 

10. Supravegherea execuţiei şi controlul calităţii piloţilor 

Anexa A: Calculul unui pilot izolat supus la solicitări transversale folosind 

teoria grinzilor pe mediu Winkler 

Anexa B: Calculul unui grup spaţial de piloţi cu radier rigid 

Anexa C: Determinarea valorilor unor parametri geotehnici necesari pentru 

calculul piloţilor în conlucrare cu terenul 

Anexa D: Calculul tasării probabile a unei fundaţii pe piloţi cu metoda bazată 

pe schema fundaţiei convenţionale 

Anexa E: Metodologie pentru determinarea prin încărcare de probă a 

transferului de încărcare axială cu ajutorul reperilor mecanici 

Anexa F: Referinte 

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere - 

Indicativ NP 124-2010 



1. Obiect şi domeniu de aplicare 

2. Terminologie şi simboluri 

2.1. Terminologie 

2.2. Simboluri 

3. Generalităţi. Tipuri de lucrări de susţinere 

3.1. Ziduri de sprijin 

3.2. Sprijiniri simple 

3.3. Sprijiniri de tip mixt 

3.4. Pereţi de susţinere din palplanşe 

3.5. Pereţi îngropaţi 

3.6. Sisteme de sprijin pentru pereţi de susţinere a excavaţiilor 

3.7. Pereţi de susţinere realizaţi prin injectare cu presiune înaltă 

(tehnologia "jet-grouting'') 

4. Prescripţii generale de proiectare 

 4.1. Prescripţii privind elaborarea proiectului 

 4.2. Stări limită 

 4.3. Acţiuni şi situaţii de proiectare 

 4.4. Metode de proiectare şi modele de calcul 

5. Evaluarea presiunii masivelor de pământ asupra lucrărilor de susţinere 

5.1. Generalităţi 

5.2. Presiunea pământului în stare de repaus 

5.3. Valori limită ale presiunii pământului 

  5.4. Valori intermediare ale presiunii pământului 

5.5. Evaluarea presiunii pământului În condiţii seismice 

5.6. Evaluarea presiunii pământului pe lucrările de susţinere a 

excavaţiilor 

5.7. Evaluarea presiunii pământului pe lucrările de susţinere a 

excavaţiilor 

6. Ziduri de sprijin  

 6.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin 

 6.2. Calculul la starea limită ultimă 

 6.3. Proiectarea structurală a zidurilor de sprijin 



 6.4. Calculul la starea limită de exploatare 

7. Pereţi de susţinere a excavaţiilor 

 7.1. Prevederi comune 

 7.2. Acţiuni asupra pereţilor de susţinere a excavaţiilor 

 7.3. Calculul la starea limită a pereţilor de susţinere a excavaţilor 

 7.4. Calculul la starea limită ele exploatare 

 7.5. Prevederi specifice pentru sprijinirile simple de tip mixt 

 7.6. Prevederi specifice pentru pereţii din palplanşe 

 7.7. Prevederi specifice pentru pereţii îngropaţi 

Anexa A: Evaluarea presiunii pământului asupra lucrărilor de susţinere 

Anexa B: Aspecte specifice proiectării geotehnice prin calcul a pereţilor de 

susţinere 

Aneca C: 1.Legislatie 

       2.Lista standardelor  

 

Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la 

umezire - Indicativ np 125-2010 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

2. Documente conexe şi de referinţă 

3. Definiţii 

3.1. Definiţii comune domeniului ingineriei geotehnice 

3.2. Definiţii specifice normativului 

 4. Notatii 

 5. Date geotehnice 

  5.1. Răspândirea PSU în românia 

  5.2. Clasificarea PSU 

  5.3. Cerinţe generale privind proiectarea geotehnică pe terenuri 

constituite din PSU 



  5.4. Cerinţe specifice pentru recunoaşterea PSU 

  5.5. Parametrii geotehnici în cazul PSU 

  5.6. Identificarea şi încadrarea PSU 

 6. Proiectarea geotehnică în cazul PSU 

  6.1. Aspecte generale 

  6.2. Situaţii de proiectare 

  6.3. Stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici 

  6.4. Stabilirea valorilor de calcul ale parametrilor geotehnici 

  6.5. Soluţii de fundare pe terenuri alcătuite din PSU 

  6.6. Proiectarea geotehnică a sistemelor de fundare pe PSU 

 7. Măsuri constructive în cazul fundării pe PSU 

  7.1. Măsuri pentru prevenirea umezirii terenului de fundare 

  7.2. Măsuri constructive la alegerea soluţiilor de fundare pe PSU 

  7.3. Verificarea lucrărilor de construcţii amplasate pe PSU 

 8. Exploatarea, întreţinerea şi monitorizarea construcţiilor şi instalaţiilor 

amplasate pe PSU 

 Anexa 1: Definirea loessurilor şi pământurilor loessoide 

 Anexa 2: Răspândirea loessurilor şi pământurilor loessoide în România 

 Anexa 3: Elemente pentru identificarea şi caracterizarea PSU 

 Anexa 4: Presiuni convenţionale (pconv) pentru terenurile de fundare constituite 

din PSU având Sr ≤ 0,8 

 Anexa 5: Evaluarea tasărilor suplimentare probabile prin umezire a PSU 

 Anexa 6: Elemente referitoare la structura de rezistenţă a clădirilor fundate pe 

PSU 

 Anexa 7: Măsuri referitoare la lucrările edilitare şi de instalaţii în cazul PSU 

 Anexa 8: Referinte 


