
CUPRINS 
- TERASAMENTE - 

Nr. Indicativ Titlu Ordin de 
aprobare 

Inlocuieste 

Lista normative in vigoare 

1. C 178-1976 Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin 
vibroforare  

I.G.S.C. 
132/29.06.1976 

  

2. C 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi 
executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri 
stabilizate cu ciment.  

M.T.T.C. nr. 

311/17.02.1979 

  

3. C 168-1980 Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la 
umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare 

I.C.C.P.D.C. 
91/17.11.1980 

C 168–1974 

4. C 218-1984 Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda 
vibroforarii  

I.C.C.P.D.C. 
58/16.05.1984 

  

5. C 29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin 
procedee mecanice (caietele I....VI)  
CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin 
procedee mecanice 
CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu 
CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt 
CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast, nisip, piatra sparta si alte materiale 
locale executate prin vibrare sau batere 
CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul 
CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare 

I.C.C.P.D.C. 
20/11.04.1985 

partial 
C 29–1977 

6. C 169-1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru 
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale  

I.C.C.P.D.C 
59/30.09.1988 

C 169–1983 

7. P 134-1995 Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale 
geosintetice  

M.L.P.A.T 
1/N/20.01.1995 

  

8. GE 028-1997 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical  M.L.P.A.T. 
56/N/11.03.1997 

partial 
C 29–1977 

9. GE 026‐1997 Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a 
terasamentelor. 

M.L.P.A.T. nr. 
59/N/11.03.1997 

  

Arhiva normative 

1. GE 027-1997 Ghid pentru proiectarea si executia lucrǎrilor de apǎrare si 
consolidare a taluzurilor la canale si diguri 

M.L.P.A.T. 
53/N/11.03.1997 

  

2. GT 001-1996 Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor si metodelor de 
determinare a caracteristicilor fizice si mecanice ale pǎmânturilor  

M.L.P.A.T. 
8/N/05.02.1996 

  

3.   Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea 
sensibilitǎtii la înghet a pǎmânturilor  

M.T.T.C. 
1204/25.07.1989 

  

4. IM 004-1996 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele 
tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de 
constructii  

M.L.P.A.T. 
45/N/15.07.1996 

  



5. P 125-1984 Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor 
necoezive lichefiabile  

I.C.C.P.D.C. 
82/05.11.1984 

  

Legenda: 
M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 

I.C.C.P.D.C - Institutul Central de Cercetare , Proiectare si Directivare in Constructii 
I.G.S.C. - Inspectoratul General de Stat in Constructii 
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