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Valoarea proiectului conform Contractului de finanţare 648/21.03.2014 a fost de 10.000.000 lei, 
din care asistenţa financiară nerambursabilă de 10.000.000 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă 
acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 8.526.000 lei iar 
valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Bugetul Naţional a fost de 1.474.000 lei. Proiectul 
s-a implementat pe o durată de 21 luni şi 2 zile, respectiv până la data de 22.12.2015. 
 
Obiectivul proiectului este creșterea capacității de Cercetare și Dezvoltare și îmbunătățirea 
calității și eficienței activității de Cercetare a U.T.C.B. în domeniul monitorizării şi interpretării 
impactului infrastructurilor asupra mediului. Prin inființarea Centrului de Monitorizare, Centru 
format din trei laboratoare Laborator de Monitorizare Geotehnică a Infrastructurilor, Laborator de 
Monitorizare Drumuri şi Căi Ferate şi Laborator de Monitorizare structurală Poduri şi Tuneluri. 
Laboratoarele deservesc specialităţii interconectate în domeniul construcţiei şi exploatării de 
infrastructuri terestre și dotarea cu echipamente de ultimă generație se va creea cadrul 
organizatoric şi tehnic pentru dezvoltarea unui sistem de urmărire a situațiilor neprevăzute 
generate de traficul terestru și factorii de mediu complementari prin intermediul infrastructurii de 
transport, asupra mediului adiacent, natural și antropic. 
 
Proiectul îşi propune, prin experiența colectivului tehnic şi respectiv dotarea realizată, să 
contribuie la managementul integrat al riscurilor asociate realizării lucrărilor de infrastructură de 
transport terestru. Domeniile de expertiză tehnică abordează domeniul interacţiunii teren - 
structură pentru situaţia lucrărilor de artă în incidenţă cu masivul de pământ considerat ca suport, 
acţiune şi material. 
 
Rezultatele cercetării care va fi realizată în cadrul proiectului vor fi susţinute de laboratoarele de 
monitorizare geotehnică, poduri şi drumuri care vor conlucra în vederea obţinerii maximului de 
informaţie cu privire la variabilitatea factorilor, ipotezelor, efectelor suprapunerii de acţiuni 
necesar a fi considerate în faza de proiectare geotehnică și structurală. 
 
Subiectele tratate în studiile experimentale stabilite prin programul de cercetare se vor constitui în 
baze şi prelucrări de date cu privire la parametrii geotehnici şi structurali de referinţă pentru 

lucrările de drumuri, poduri, tuneluri, excavaţii în zone urbane în incidenţă cu contextul hidro 
geologic şi geotehnic specific ţării noastre și dezvoltării de perspectivă a infrastructurii. 
Instrumentarea care va fi realizată se va constitui în monitorizarea specială, în regim dinamic, a 
parametrilor definitorii pentru comportarea structurilor şi pământului, astfel încât să poată fi 
emise prognoze de evoluţie parametrică de implementat în modelele de calcul pentru structuri 
compozite. Acţiunea de instrumentare este susţinută, în domeniul monitorizării geotehnice şi 
structurale de echipamente de prospectare în situ de tipul utilajului de foraj şi penetrare şi 
respectiv de realizarea determinări în situ în conformitate cu Eurocode 7. 
 
Echipament de Foraj - Beretta T44: Prospectare 
Geotehnică (prelevare de probe geotehnice cu diametru 
<10.5cm, prelevatoare Shellby), realizarea determinări 
în situ de tip SPT, realizare infrastructură pentru 
monitorizare geotehnică (piezometrie, inclinometrie, 
tasometrie), prelevare de probe de rocă în vederea 
cartării geologice structurale, realizare infrastructură 
pentru realizare de teste în situ (penetrometrie statică şi 
dinamică în foraj, realizarea testelor de presiometrie, 
permeabilitate – uplift / down lift, teste seismice în foraj 
– downhole şi crosshole, etc.). 

 

Echipament de Penetrare Statică şi Dinamică – Pagani 
TG200: Prospectare geotehnică (prelevare de probe 
geotehnice cu diametru <5.0cm, prelevatoare 
transparente, prelevare continuă), realizarea determinări 
în situ de tip DPH (SPTc), CPT, CPTu, infrastructură 
suport pentru realizarea testului de presiometrie 
(dilatometru) şi respectiv testelor dinamice (dilatometru 
seimic). 

 
 
Echipamentele destinate prospectării geotehnice, 
realizării de teste în situ şi respectiv instrumentării 
pentru monitorizare geotehnică şi structurală sunt 
susţinute de infrastructura de transport reprezentată de 
Utilajul de Transport Tehnologic şi de 
Autolaboratoare. 
 
Pentru Utilajul de Transport Tehnologic funcţia de 
bază este cea de transport în amplasament şi 
depozitare în condiţii de siguranţă a echipamentelor 
mari de investigare in situ şi accesoriilor acestora. 
Structura utilajului a fost stabilită astfel încât să poată 
sa asigure accesul la amplasamente ale căror condiţii 
de exploatare pot fi considerate ca fiind dificile 
(condiţii de acces, condiţii de teren, condiţii geologice 
geotehnice speciale, condiţii de siguranţă pe perioada 
de staţionare, condiţii de mediu cu referire la condiţii 
meteo climatice, etc.). 

 
 

 
 



Personalul tehnic implicat în proiect susține elaborarea de proiecte de monitorizare, prospectarea 
și instrumentarea în vederea monitorizării, instalarea sistemelor de preluare și transmitere date 
către Centru, prelucrarea, modelarea și emiterea de rezoluții cu privire la interacțiunea structură - 
masiv de pământ. 
 
În România, cercetările efectuate până în momentul de faţă, cercetări referitoare la monitorizarea 
efectelor generate de exploatarea infrastructurii de transport asupra construcţiilor şi terenurilor 
adiacente, urmărirea efectului sarcinilor dinamice asupra corpului terasamentului în perioada 
normată de funcţionare la drumuri, căi ferate şi monitorizarea podurilor şi tunelurilor se realizau 
cu aplicarea unor sisteme de preluare manuală a datelor, avându-se în vedere iniţierea de 
proceduri de avertizare şi alertă la intervale de timp de 12÷24h (conforme cu natura lucrărilor 
monitorizate şi cu evolutia fenomenelor de instabilitate în anumite situaţii). 

 

 
Volumul echipamentelor existente pe plan national la momentul anterior debutului proiectului 
permitea instrumentarea unui număr redus de structuri comparativ cu amploarea lucrărilor de 
infrastructură în desfăşurare şi cu problemele de stabilitate locală şi generală a vecinătăţilor 
generate de acestea. 
 
De asemenea, în scopul creşterii performanţei achiziţiei şi prelucrării de date sistemele de 
monitorizare actuale trebuie completate cu aparatura de achiziţie în regim dinamic a datelor şi cu 
transmiterea acestora către un centru de colectare, prelucrare şi emitere de rezoluţii cu privire la 
nivelul de siguranţă al obiectivului monitorizat. 
 

Prin infiintarea Centrului de Monitorizare se doreşte crearea unui sistem de urmărire a situaţiilor 
neprevăzute generate de traficul terestru şi factorii de mediu complementari prin intermediul 
infrastructurii de transport, asupra mediului adiacent, natural şi antropic. Infiinţarea Centrului de 
Monitorizare al Impactului Infrastructurii asupra Mediului a fost susţinută de necesitatea: 
 
- iniţierea de criterii / condiţii de evaluare şi cuantificare a gradului de impact structural pe care îl 
impun condiţiile (naturale şi de exploatare) de traseu; evaluarea impactului infrastructurii asupra 
mediului natural şi viceversa; identificarea gradului de implicare a infrastructurii asupra 
hazardului şi riscului (suprapunerea efectelor); 
 
- iniţierea de elemente de prognoză a evoluţiei hazardului şi riscului structural şi natural pe care îl 
implică realizarea proiectelor de infrastructură rutieră în contextul schimbărilor climatice (actuale 
şi de perspectivă); 
 
- iniţierea de reprezentări numerice şi grafice, în timp real – dinamice, care să fie însoţite de 
nivele de informare (atenţie, alertă, avarie) cu prognoze care să aibă legatură cu informaţia 
prelucrată (defomaţii, eforturi, nivele de apă supra / subterană, viteze de evoluţie parametrii 
monitorizaţi, direcţii de manifestare, etc.); 
 
- necesitatea sistematizării şi stocării datelor  pe categorii de lucrări, categorii de date, categorii de 
evenimente, zone geografice şi trasee de căi de comunicaţii astfel încât să poată fi accesate şi 
transferate într-un format tehnic – grafic şi numeric; 
 
- necesitatea implicării (reformulare şi elaborare conform normelor în vigoare) în Proiectele de 
Monitorizare care gestionează comportarea în timpul execuţiei şi în special post executie (Anexa 
la Cartea Construcţiei) a lucrărilor de infrastructură şi masivelor de pamânt în incidenţă cu 
acestea; 
 
- crearea cadrului de elaborare a unei documentaţii cu caracter departamental în scopul punerii 
bazelor conceptelor, principiilor şi modalităţii de aplicare a acţiunii de monitorizare a 
infrastructurilor rutiere. 
 
În scopul atingerii obiectivelor propuse prin proiect şi ca urmare a necesităţii implicării 
specialităţilor care concură la proiectarea lucrărilor de infrastructură s-au pus bazele 
administrative şi tehnice ale laboratoarelor de monitorizare ale Centrului de Monitorizare al 
Impactului Infrastructurii asupra Mediului. 
 
Laborator de Monitorizare Geotehnică a Infrastructurilor 
Tematica de cercetare care va fi abordată cu ajutorul echipamentelor de cercetare achiziţionate îşi 
propune analizarea datelor generate de acţiunea de monitorizare a interacţiunii dintre structurile 
naturale (versanţi, albii naturale sau modificate antropic) şi structurile antropice cu referire la 
terasamente de drum, cale ferată, ramblee – dig, lucrări de artă de tipul podurilor şi tunelurilor, 
lucrări de susținere. Aceasta cercetare presupune acţiunea de proiectare a sistemului de 
monitorizare, realizarea de investigaţii în situ, instrumentare pentru monitorizare, monitorizare şi 
interpretarea datelor obținute. 
 
Impactul se analizează în relaţie directă cu terenul de fundare considerând pamântul ca material 
de construcţie, acţiune şi respectiv suport pentru elementele structurale. Ca urmare a dezvoltarii 
spaţiale a lucrărilor de infrastructură aceastea intră în incidenţă cu formaţiuni geologice, 



morfologie, condiţii hidrogeologice şi geotehnice care diferă în lungul traseului analizat astfel 
încât proiectarea acestora trebuie realizată fără considerarea tiparelor ca mod de evalare la nivelul 
Studiilor de Fezabilitate. 
 
Echipamentele de cercetare achiziţionate prin proiect, echipamente atribuite Laboratorului de 
monitorizare geotehnică şi structurală sunt destinate preluării de date parametrice definitorii 
pentru problemele de interacţiune teren structură şi de modelare a masivelor de pământ din punct 
de vedere al legilor de material specifice pământurilor. 
 
Tubulatură taso-inclinometrică: material 
ABS cu 4 caneluri, cu îmbinare prin 
manşoane, sistem destinat accesului 
sondelor inclinometrice, instalării de 
sensori inclinometrici in place, cu 
posibilitate de adaptare pentru 
măsurători de nivele de apă subterană.  

 

Tubulatură piezometrică: material ABS, 
tubulatură lisă şi cu microperforații în 
vederea instrumetrii sistemelor de filtre 
în cazul instalării în medii având 
condiţii granulometrice şi de gradient 
hidraulic favorabile producerii de 
fenomene de antrenare hidrodinamică 
cu transport de parte fină având ca efect 
colmatarea sistemelor de montorizare. 

 

 

Tubulatură tasometrică: PVC rigid / 
telescopic sau elastic (tub riflat), 
permite accesul sondei tasometrice 
respectiv instalării sistemelor de măsură 
şi control a deformaţiilor pe verticală 
ale masivului de pământ instrumentat 
(situaţia terasamentelor şi terenului de 
fundare). 

 
 

Aparatură de monitorizare deformaţii – inclinometre: sisteme de monitorizare a deformaţiilor în 
plan pe adâncimea instrumentată; sisteme inclinometrice ”in place”, cu preluare a informaţiei cu 
privire la orientarea direcţiilor de monitorizare faţă de direcţiile geografice (sonda rotire - spiral 
inclinometru). Sistemele inclinometrice au fost prevăzute pentru monitorizarea verticală și 
orizontală. 
 

 

 

 
 

 

 

Echipamente 
de 
monitorizare 
deformaţii şi 
nivele de apă 
subterană: 
piezometru şi 
tasometru 

 
 

 

Celule de 
forţă: 
dispoziţive 
pentru 
măsurare a 
forţei în cazul 
încercărilor în 
situ pe 
elemente fişate 
şi instalării de 
sisteme de 
sprijin 
provizorii - 
şpraiţuri 

 

 

 

Celule de 
presiune 
totală: 
dispozitive 
pentru măsurat 
presiune totală 
în teren şi 
elemente 
structurale  

 



 

Piezometre cu 
coardă 
vibrantă: 
dispozitive 
pentru 
măsurare 
eforturi 
efective / 
presiunea apei 
în masivele 
pământ 
 

 

 

Sisteme de 
monitorizare 
eforturi 
(extensometru 
și mărci 
tensometrice) 
în elemente 
structurale şi 
masive de 
pământ 
(extensometre 
multilevel cu 
fibră) 

 

 

Sistem inclinometric portabil: pendul utilizat pentru 
monitorizarea inclinării structurilor (construcţii şi 
structuri de sprijin). 
 
Sistemul de monitorizare este complementar 
sistemelor topografice utilizate în cazul monitorizării 
deformaţiilor terenului şi structurilor adicente traseelor 
de infrastructuri urbane de tipul excavaţiilor deschise 
şi lucrărilor de metrou. 
  

 

 

Sisteme de monitorizare 
deformaţii – 
deschiderea fisurilor 
(crackmeter), deplasări 
relative ale elementelor 
structurale 

 
 

 

Ruletă digitală 
– sistem de 
înregistrare / 
măsurare 
deformaţii în 
cazul 
elementelor 
structurale 
  

 

Sisteme de înregistrare a 
datelor de la echipamente 
de măsură (inclinometre, 
piezometre, celule de forţă 
şi de presiune, crackmetre, 
extensometre, tiltmetre, etc. 
– cititoare de date cu 
înregistrarea informaţiei în 
memoria internă şi transfer 
de date wireless sau USB 
 

 

Sisteme de 
achiziţie şi 
transfer de date în 
timp real; sisteme 
cu autonomie de 
funcţionare şi 
capacitate de 
stocare date de la 
traductori 
 

 

 

 
 
Cercetarea îşi propune rezolvarea următoarelor aspecte cu referire la 
- interacţiunea teren - structură modelată cu programe de calcul care utilizează parametrii 
geotehnici obţinuţi din încercări in situ şi de laborator şi este calibrată cu ajutorul acţiunii de 
monitorizare; această solicitare este generată de riscul geotehnic al amplasamentului care este 
considerat în acţiunea de Proiectare Geotehnică şi Structurală şi care se reflectă în soluţii tehnice 
şi evaluări de costuri; 



- calibrarea modelelor geotehnice şi a parametrilor geotehnici de utilizat în elaborarea 
verificărilor la Stări Limită pentru terenul natural ca teren de fundare şi acţiune şi structuri în 
toate ipostazele acestora (acţiune / reacţiune); 
 
- verificarea modelelor de cedare pentru materialele în analiză (masiv de pământ şi structura 
prefabricată: pământ sau material compozit) şi propunerea de contribuţii sau inovaţii la emiterea 
de legi de material sau legi de comportare teren – structură; 
 

- evidenţierea importanţei pe care o au Studiile de Fezabilitate care sunt însoţite de monitorizarea 
de lungă durată, înainte de faza de construcţie, a versanţilor sau cursurilor de apă care vor fi 
traversate de lucrări de infrastructură; această etapă de monitorizare a traseelor contribuie la 
emiterea de informaţii cu privire la hazardul şi riscul geotehnic şi nu în ultimul rând la impactul 
asupra mediului natural şi construit pe care îl implică astfel de lucrări; 
 
- acţiunea de preluare a datelor se va transfera pe perioada de execuţie a lucrărilor şi post execuţie 
astfel încât să poată fi completate datele cu privire la verificarea – confirmarea / infirmarea 
prezumţiilor de proiectare; 
 
- analizarea de tronsoane experimentale noi astfel încât să fie analizate toate tipurile de structuri 
prezente de-a lungul unui traseu de infrastructură (debleu, rambleu, lucrare de consolidare / 
sprijn, infrastructura pentru lucrare de artă, tunel sau sprijinire deschisă – cazul infrastructurilor în 
zone urbane). 
 
Laboratorul de Monitorizare Drumuri şi Căi Ferate 
Contextul actual naţional şi internaţional cu referire la infrastructura de transport terestru impune 
abordarea de soluţii inovatoare care să conducă la mărirea volumului de bunuri şi persoane 
transferabile. Această situaţie se suprapune peste contextul demografic, climatic şi nu în ultimul 
rând peste cel de referinţă pentru infrastructură şi anume terenul de fundare sub toate aspectele pe 
care acesta le implică (geologic, morfologic, hidrogeologic, etc.). 
 
Soluţiile de proiectare, fundamentul natural şi vecinatatea traseelor în incidenţă cu acestea impun 
abordarea de factori de siguranţă care să reducă riscul generat de noţiunea de „hazard” care este 
în relaţie directă cu cadrul natural pe care calea de comunicaţie îl interceptează. 
 
Urmare a prescipţiilor normelor naţionale şi internaţionale de referinţă în proiectarea căilor de 
comunicaţii terestre metoda observaţională devine un instrument important în verificarea 
prezumţiilor de proiectare, calibrarea modelelor de calcul adoptate în faza de concept şi proiectare 
structurală, adaptarea în mod dinamic la evoluţia fenomenelor înregistrate de interacţiunea 
structură – teren de fundare – vecinătăţi naturale sau construite. 
 
În cazul structurilor de drum şi cale ferată, mărimile măsurate cel mai frecvent şi apoi interpretate 
pentru a caracteriza răspunsul sunt: deplasările, deformaţii specifice şi eforturi unitare în cazul 
acţiunilor statice sau cu aplicare foarte lentă (similar structurilor de poduri), respectiv acceleraţii, 
deformaţii specifice pentru situaţii dinamice de solicitare. 
 
Ca urmare a particularităţilor generate tipul de infrastructură terestră se vor studia şi analiza 
informaţiile preluate din acţiunea de monitorizare a structurii (dala, cale de rulare), terasamentului 
(de drum, de cale ferată – „prism de balast”) şi terenului de fundare în incidenţă cu structura. 
 

Pentru acţiunile aplicate static sunt utilizaţi traductori de deplasare, mărci tensometrice pentru 
deformaţii specifice, respectiv pentru eforturi unitare, inclinometre verticale şi orizontale, celule 
de presiune, senzori de presiune pentru fenomene de capilaritate şi sucţiune specifice acestor 
tipuri de structuri. 
 
O componentă la fel de importantă precum cele enumerate anterior este cea legată de calitatea 
materialelor utilizate pentru elementele structurale şi cele din terasamente, pentru cele structurale 
de importanţă sunt cunoaşterea clasei betonului din structură şi a poziţiei armăturilor care fac 
obiectul investigaţiilor care utilizează sclerometre şi pahometre. 
 
Pentru investigarea terasamentelor sunt utilizate metode indirecte de determinare a rezistivităţii, 
densităţii mediului, etc. (georadar, metoda seismică, etc.) respectiv determinarile în situ de 
capacitate portantă cu referire la determinări cu placa, CBR (California Bearing Ratio), 
presiometrie, răspuns la acţiune dinamică (placă dinamică), etc. 
 
Factorul de siguranţă (sau gradul de siguranţă structurală care implică şi interacţiunea cu terenul 
de fundare) poate fi verificat (ipoteza de proiectare) prin realizarea acţiunii de monitorizare cu 
aparatură modernă, calibrată corespunzător şi utilizată de personal calificat. 
 
Monitorizarea este utilizată pe scară largă la nivel mondial pentru infrastructura autostrazilor, 
căilor ferate, a căilor de comunicaţii în incidenţă cu fenomene naturale de tipul alunecărilor de 
teren, afuierilor, etc. şi a avut şi are ca rezultat evitarea producerii unor degradari ireversibile cu 
consecinţe defavorabile asupra exploatării în siguranţă a traseului căilor de comunicaţii. 
 

 

Aparatură pentru 
determinarea 
capacităţii portante a 
terenului şi 
terasamentelor 
(modul elastic static 
/ dinamic, coeficient 
de reacţie, indice 
CBR.  

 
Aparatură pentru investigaţii în situ 
geoelectrice (SEV) în vederea 
determinării proprietăţilor 
geomecanice prin interpretarea 
rezistivităţii electrice a mediului în 
analiză. 
 
Aparatura se utilizează în 
prospectarea geotehnică, analiza 
condiţiilor de calitate a lucrărilor 
de terasamente, identificarea 
condiţiilor de drenaj, identificarea 
structurilor îngropate sau a 
accidentelor naturale. 

 

 



Aparatură pentru determinarea 
condiţilor de calitate şi de 
capacitate portantă a terenului 
şi terasamentelor: densimetru 
nenuclear şi umidometru. 
Parametrii determinaţi în situ 
(umiditate, greutate volumică, 
modul de deformaţie) sunt 
preluaţi şi transferaţi în timp 
real.  

 
Laboratorul de Monitorizare structurală Poduri şi Tuneluri 
Instalarea de dispozitive pentru monitorizarea structurilor de poduri este necesară atât în cazul 
podurilor existente, pentru urmărirea răspunsului acestora în timp sub acţiunile care le solicită, cât 
şi în cazul podurilor noi, în faza de încercare a acestora, pentru a verifica în ce măsură corespund 
din punct de vedere ale capacităţii de rezistenţă şi deformabilităţii. 
 

În cazul podurilor, mărimile măsurate cel mai frecvent şi apoi interpretate pentru a caracteriza 
răspunsul structurii sunt: deplasări, deformaţii specifice şi eforturi unitare în cazul actiunilor 
statice sau cu aplicare foarte lentă, respectiv acceleraţii, deformaţii specifice pentru situaţii 
dinamice de solicitare. 
 

Pentru acţiunile aplicate static sunt utilizaţi traductori de deplasare, mărci tensometrice pentru 
deformaţii specifice, respectiv pentru eforturi unitare. În cazul acţiunilor dinamice, cum sunt de 
exemplu seismele sau acţiunile de tip şoc produse de vehicule; în faza de încercare a podurilor, 
pentru măsurarea acceleraţiilor se utilizează accelerometre uni- sau multidirectionale care sunt 
capabile să măsoare în timp real răspunsul structurii, atât pe perioada oscilaţiilor induse, cât şi 
ulterior în faza de vibraţii libere. 
 

O componentă la fel de importantă precum cele enumerate anterior este cea legată de calitatea 
materialelor utilizate pentru elementele structurale. În special pentru podurile din beton armat 
cunoaşterea clasei betonului din structură, a poziţiei armăturilor reprezintă deziderate care pot fi 
atinse utilizând dispozitive precum sclerometrele, respectiv pahometrele. 
 

Gradul de siguranţă structurală poate fi stabilit corect numai realizând astfel de operaţii de 
monitorizare cu aparatură modernă, calibrată corespunzator şi utilizată de personal calificat. 
Monitorizarea structurală este utilizată pe scara largă la nivel mondial pentru poduri şi a avut şi 
are de multe ori ca rezultat evitarea producerii unor degradări ireversibile cu consecinţe 
defavorabile asupra exploatării în siguranţă a podurilor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Tipurile de amplasamente propuse a fi studiate, minimal prin cererea de finanțare a proiectului, 
sunt urmatoarele: 
 
Amplasament tip 1. Debleu Adânc în pamânturi coezive supraconsolidate cu manifestare de 
fenomene de instabilitate, sucţiune ca urmare a decomprimării şi gradienţilor termici, deformaţii 
antigravitaţionale ale bazei excavaţiei, deformaţii şi eforturi verticale ca urmare a exploatării 
infrastructurii, etc. 
 
Se monitorizează: deformaţiile versantului natural şi ale taluzului de debleu, deformaţii spaţiale; 
efectul decomprimării versantului asupra stabilităţii taluzului şi fenomene de sucţiune (gradient 
termic care generează eforturi de întindere în versant); efectul decomprimării bazei excavaţiei 
(monitorizare deformaţii antigravitaţionale); deformabilitatea terenului de fundare sub efectul 
încărcărilor din trafic. 

 
Amplasament tip 2: Ramblee înalte pe terenuri cu compresibilitate mare (argile moi sau 
pământuri sensibile la variaţii de umiditate) cu studierea deformaţiilor, presiunilor de contact, 
stabilităţii structurii şi considerarea efectului timpului (fenomene de consolidare). 
 
Se monitorizează: deformaţia spaţială a terenului de fundare, în zona activă a structurii – 
adâncime şi extindere în afara amprentei structurii; deformaţia spaţială a structurii cu evaluarea 
condiţiilor de stabilitate ale taluzurilor în toate fazele de execuţie şi de exploatare; efectul generat 
de încărcarea suplimentară din suprastructură şi trafic asupra eforturilor în terenul de fundare şi 
monitorizarea fenomenului de consolidare spaţială. 
 
Amplasament tip 3. Versant instabil cu studierea evoluţiei în timp a deformaţiilor, presiunilor 
orizontale generate de deformarea masei de deluviu în contact cu roca de bază, nivelelor 
piezometrice (acvifer şi presiunea apei în pori). 
 
Se monitorizează: efectul geologiei şi al riscului geotehnic asupra condiţiilor de stabilitate ale 
versanţilor naturali (alunecări de teren la scară mare); evoluţia deformaţiilor masei de pamânt cu 
potenţial de alunecare în vederea determinării planelor de alunecare, direcţiilor de alunecare, 
vitezelor de alunecare, prognoze ale fenomenelor de instabilitate; evoluţia eforturilor generate de 
deformarea versantului în volumul acestuia şi implicit asupra structurilor; evolutia nivelelor de 
apă subterană (acvifere cu nivel liber, acvifere sub presiune şi respectiv presiunea apei în porii 
pamântului). 
 
Amplasament tip 4: Incercarea de probă asupra unui element structural fişat ( pilot / micropilot / 
coloană / baretă, etc.) 
 
Se monitorizează: deformaţiile structurii şi terenului adiacent acestuia sub efectul încărcării 
induse (model la scară naturală – modelarea efectului suprastructurii asupra infrastructurii sau 
modelarea incarcarii generate de deformarea versantului asupra lucrării de sprijin); starea de efort 
indusă în terenul de fundare; mobilizarea eforturilor în lungul fişei elementului structural; efectul 
tipului de încărcare indusă elementului structural. 
 
Amplasament tip 5. Structură de sprijin discontinuă în contact cu structura naturală cu 
înregistrarea deformaţiilor, eforturilor şi variaţiilor presiunii apei din pori ca urmare a aplicării de 
lucrări de drenaj pe zonele dintre lucrări. 
 
Se monitorizează: deformaţiile spaţiale ale versantului şi structurii de sprijin în incidenţă cu 
aceasta; starea de efort indusă în terenul de fundare şi elementul structural; natura materialului 
dintre elementele discontinui cu referire la efectul permeabilităţii asupra stării de eforturi 
(închidere permeabilă sau impermeabilă). 
 
Amplasament tip 6. Structura de sprijin în zonă urbană – Excavaţie şi/sau Tunel în Zonă Urbană 
 
Se monitorizează: deformaţiile spaţiale induse în elementul structural induse de soluţia aplicată; 
deformaţiile induse în terenul din zona adiacentă secţiunii şi respectiv la suprafaţa terenului (în 
cazul tunelurilor); se monitorizează extinderea zonei de influenţă asupra vecinătăţilor supraterane; 
se monitorizează efectul timpului asupra evoluţiei deformaţiilor şi eforturilor în elementele 
structurale şi masivul de pământ; nivele de apă subterană liberă sau create ca urmare a realizării 
de lucrări de epuismente. 
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Sisteme IT 
pentru stocarea 
de date, analize 
numerice care 
utilizează 
software 
specializat în 
analiză 
interacţiune 
teren structură 
(Plaxis, Midas) 

 

 
Server: sistem de achiziţie şi stocare de date 
preluate de la sistemele de monitorizare 
aferente amplasamentelor în analiză; 
capacitatea şi performanţele sistemului sunt 
adaptate sistemelor de achiţie de date în 
regim dinamic, pentru toate frecvenţele de 
achiziţie, pentru toate tipurile de senzori 
utilizaţi în acţiunea de monitorizare 
geotehnică şi structurală  



Acţiunea de monitorizare în ingineria geotehnică şi structurală implică 
 

- deplasare în amplasamentele de monitorizat în vederea preluării informaţilor cu privire la 
condiţiile de acces echipamente de prospectare în situ, condiţii de realizare teste în situ, condiţii 
de amplasare a echipamentelor de achiziţie şi transfer de date, condiţiile de securitate din punct 
de vedere al traficului de şantier, etc.; 
 

- cartarea elementelor morfologice, geologice, hidrogeologice de referinţă pentru întocmirea 
Proiectului de Monitorizare; identificarea condiţiilor de realizare a terasamentelor prin raport cu 
amplasarea sistemelor de monitorizare necesare pentru structura / construcţia / traseul în analiză; 
 

- instrumentarea sistemelor de achiziţie a datelor în teren (instrumentare cu accesorii şi senzori 
”in place”); instalarea şi protejarea traseelor cablurilor de achiziţie de date, identificarea 
condiţiilor de împământare necesare sistemelor de achiţie de date ca urmare a condiţiilor de teren 
(naturale) respectiv a condiţiilor antropice (existenţa surselor de energie / curenţi); 
 

- verificarea integrităţii sistemelor şi acţiunea de preluare a datelor de la echipamentele de 
monitorizare (preluare în regim static şi dinamic a datelor); iniţializarea datelor sistemelor de 
monitorizare prin realizarea de teste în situ, citiri de „etapă 0”, verificarea integrităţii traseelor. 
 

În acest scop au fost achiziţionate autolaboratoare care să permită membrilor echipelor de 
cercetare să deţină condiţiile tehnice necesare desfăşurării activităţilor menţionate anterior. 
 

 

Autolaborator 
model 1 - 
Mitsubishi 
instrumementat 
pentru transport 
echipamente, şi 
furnizare de 
sursă de energie 
pentru 
echipamente  

 

 
 

 

Autolaborator 
model 2 - 
Peugeot 
instrumementat 
pentru transport 
echipamente, 
desfăsurare 
activitate de 
preluare şi 
interpretarea de 
date şi furnizare 
de sursă de 
energie pentru 
echipamentele 
în situ şi IT 
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