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Valoarea proiectului 
conform Contractului de finanţare 648/21.03.2014 este de 10.000.000 lei, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este 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 sa 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 UTCB în domeniul monitorizării impactului infrastructurilor asupra mediului prin 
inființarea Centrului de monitorizare a impactului infrastructurilor asupra mediului. Centrul este 
format din trei laboratoare: Laboratorul de Monitorizare Geotehnică a Infrastructurilor, Laboratorul 
de Monitorizare Drumuri și Căi Ferate și Laboratorul de Monitorizare Structurală Poduri și Tuneluri 
și dotarea cu echipamente de ultimă generație 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. 
 
 
 
 
 
Director de Proiect, 
Conf.univ. dr. ing. Andrei Constatin Olteanu 
Departamentul de Geotehnică şi Fundaţii 
25 Ianuarie 2016 
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1. Istoric Proiect – Cerere de Finantare 
Extras din Cererea de Finanţare 
ANEXA 3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI 
 

Cod Denumire cheltuială Număr 
1 Cheltuieli pentru achizitia de teren - 
2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 
3 Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului - 
4 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 
5 Cheltuieli pentru proiectare - 
6 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica - 
7 Cheltuieli pentru consultanta si expertiza - 
8 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - 
9 Cheltuieli pentru constructii si instalatii - 
10 Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice - 
11 Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje - 
11.1 Utilaj de foraj si accesorii 1 
11.2 Penetrometru 1 
11.3 Dilatometru seismic 1 
11.4 Umidometru portabil 1 
11.5 Densimetru nenuclear 1 
11.6 Placa dinamica  1 
11.7 Set test CBR in situ 1 
11.8 Rezistivimetru sol 1 
11.9 Baterie 1 
11.10 Set echipamente amplasament 1 3 
11.11 Set echipamente amplasament 2 3 
11.12 Set echipamente amplasament 3 2 
11.13 Set echipamente amplasament 4 4 
11.14 Set echipamente amplasament 5 3 
11.15 Set echipamente amplasament 6a 2 
11.16 Accelometru capacitiv triaxial 8 
11.17 Conditionator de semnal pentru accelerometru capacitiv 2 
11.18 Accelerometru piezoelectric triaxial 8 
11.19 Conditionator de semnal pentru accelerometru piezoelectric 2 
11.20 Cablu de conexiune pentru accelerometru capacitiv 8 
11.21 Cablu de conexiune pentru accelerometru piezoelectric 8 
11.22 Accelerometru triaxial si inclinometru biaxial 6 
11.23 Traductori de deformatii specifice 10 
11.24 Traductori de deformatii specifice 10 
11.25 Materiale pentru protectia marcilor tensometrice 4 
11.26 Traductori de deplasare 10 
11.27 Sistem de montaj pentru traductorii de deplasare 10 
11.28 Sistem de montaj pentru traductori de deplasare 10 
11.29 Traductori de deplasare cu laser 8 
11.30 Accesorii si cablu conexiune traductori de deplasare laser 8 
11.31 Achizitie date traductori de deplasare cu laser  2 

11.32 Traductori de deplasare/deformare cu fibra optica SOFO 
pentru montare in beton sau la exterior 10 

11.33 Unitate citire senzori tip SOFO 1 

11.34 Traductori de deplasare/deformare cu fibra optica MUST 
pentru montare in beton sau la exterior 10 
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11.35 Unitate citire senzori tip MUST 1 

11.36 Traductori de deformare cu fibra optica Fabry-Perot 
pentru monitorizare-masurare eforturi in beton 10 

11.37 Unitate citire senzori tip Fabry-Perot 1 

11.38 Traductori de deformare cu fibra optica tip distribuit 
DiTest pentrumonitorizare structuri de dimensiuni mari 2000 

11.39 Unitate citire senzori tip DiTest 1 
11.40 Traductori de temperatura 4 
11.41 Traductori de umiditate 4 

11.42 Traductor complex pentru masurare viteza si directie 
3D a vantului 2 

11.43 Statie mobila pentru achizitia datelor  1 
11.44 Sistem wireless pentru achizitia de date 2 
11.45 Sclerometru digital 1 
11.46 Betonoscop digital 1 
11.47 Pahometru digital 1 
11.48 CHUM(Cross-hole Ultrasonic Monitor) 1 
11.49 PET(Pile Echo Tester) 1 
11.50 Fleximetru 1 
11.51 Nivela de mare precizie 1 
11.52 Camion +platforma 1 
11.53 Autolaborator  1 
11.54 Masina teren tip 1 1 
11.55 Masina teren tip 2 1 
12 Cheltuieli pentru organizarea de santier - 
13 Cheltuieli pentru plata cotelor legale - 

14 Cheltuieli diverse si neprevazute pentru 
proiectele de infrastructura - 

15 Cheltuieli pentru darea in exploatare - 
16 Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii - 

17 Cheltuieli pentru inchirieri de echipamente si utilaje 
altele decat pentru CD - 

18 Cheltuieli pentru dotari (mijloace fixe sau obiecte de inventar): 10 
18.5 Set Mobilier birou 1 
18.6 Laptop 3 
18.7 Multifunctionala A4 color 2 
18.8 Server Rack echipat complet 1 
19 Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale 8 
19.1 Software amplasamente 1 
19.2 Software GEO 5 2 
19.3 Soft Plaxis full + 1 extra licenta 1 
19.4 Pachet Licente GEOSTRU 1 
19.5 Aplicatie tip Office 3 
20 Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect - 
21 Cheltuieli aferente managementului de proiect - 
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Extras din Cererea de Finanțare 

2. Laboratoare noi si tipurile de cercetări de implementat 

1. Laborator de Monitorizare Geotehnica a Infrastructurilor 
Tematica de cercetare ce va fi abordata cu ajutorul echipamentelor de cercetare achizitionate isi 
propune analizarea datelor generate de actiunea de monitroizare a interactiunii dintre structurile 
naturale (versanti, albii naturale sau modificate antropic) si structurile antropice cu referire la 
terasamente de drum, cale ferata, ramblee – dig, lucrari de arta de tipul podurilor si tunelurilor. 
 
Aceasta tema presupune in principal realizarea de investigatii in situ in sase tipuri de amplasamente. 
Impactul major se analizeaza in relatie directa cu terenul de fundare considerand pamântul ca 
material de constructie, actiune si respectiv suport pentru elementele structurale descrise anterior. 
 
Ca urmare a dezvoltarii spatiale a lucrarilor de infrastructura aceastea intra in incidenta cu 
formatiuni geologice, morfologie, conditii hidrogeologice si geotehnice care difera in lungul 
traseului analizat astfel incât proiectarea acestora trebuie realizata fara considerarea tiparelor ca 
mod de evalare la nivelul Studiilor de Fezabilitate. 
 
Tema de cercetare isi propune rezolvarea urmatoarelor aspecte cu referire la: 
1. interactiunea teren - structura modelata cu programe de calcul care utilizeaza parametrii 
geotehnici obtinuti din incercari in situ si de laborator si calibrata cu ajutorul actiunii de 
monitorizare. Aceasta solicitare este generata de riscul geotehnic al amplasamentului care este 
considerat in actiunea de proiectare geotehnica si structurala si care se reflecta in solutii tehnice si 
evaluari de costuri. 
2. calibrarea modelelor geotehnice si a parametrilor geotehnici de utilizat in elaborarea 
verificarilor la stari limita pentru terenul natural si structuri in toate ipostazele acestora (actiune / 
reactiune); 
3. verificarea modelelor de cedare pentru materialele in analiza (teren si structura 
prefabricata: pamânt sau material compozit) si propunerea de contributii sau inovatii la emiterea de 
legi de material sau legi de comportare teren – structura; 
4. evidentierea importantei pe care o au Studiile de Fezabilitate care sunt insotite de 
monitorizarea de lunga durata, inainte de faza de constructie, a versantilor sau cursurilor de 
apa care vor fi traversate de lucrari de infrastructura de proiectat si realizat; aceasta etapa de 
monitorizare a traseelor contribuie la emiterea de informatii cu privire la hazardul si riscul 
geotehnic si nu in ultimul rând la impactul asupra mediului natural si construit pe care il implica 
astfel de lucrari; 
5. actiunea de preluare a datelor se va transfera pe perioada de executie a lucrarilor si post 
executie astefel incât sa poata fi completate datele cu privire la verificarea / infirmarea prezumtiilor 
de proiectare; 
6. analizarea de tronsoane experimentale noi astfel incât sa fie analizate toate tipurile de 
structuri prezente de-a lungul unui traseu de infrastructura (debleu, rambleu, lucrare de consolidare / 
sprijn, infrastructura pentru lucrare de arta, tubel sau sprijinire deschisa – cazul infrastructurilor in 
zone urbane). 
 
2. Laboratorul de Monitorizare Drumuri si Cai Ferate 
Contextul actual national si international cu referire la infrastructura de transport terestru impune 
abordarea de solutii inovative care sa conduca la marirea volumului de bunuri si persoane 
transferabile. Aceasta situatie se suprapune peste contextul demografic, climatic si nu in ultimul 
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rând peste cel de referinta pentru infrastructura: teren de fundare sunt toate aspectele pe care acesta 
le implica (geologic, morfologic, hidrogeologic, etc.). 
 
Solutiile de proiectare si fundamentul si vecinatatea traseelor in incidenta cu acestea impun 
abordarea de factori de siguranta care sa reduca riscul generat de notiunea de „hazard” care de cele 
mai multe ori este in relatie directa cu fundamentul natural pe care calea de comunicatie il 
intercepteaza. 
 
Urmare a presciptiilor normelor nationale si internationale de referinta in proiectarea cailor de 
comunicatii terestre metoda observationala devine un instrument important in verificarea 
prezumtiilor de proiectare, calibrarea modelelor de calcul adoptate in faza de concept si proiectare 
structurala, adaptarea in mod dinamic la evolutia fenomenelor inregistrate de interactiunea structura 
– teren de fundare – vecinatati naturale sau construite. 
 
Actiunea de instrumentare cu dispozitive de monitorizare a structurilor rutiere si de cale ferata este 
necesara atât in cazul celor in exploatare, pentru urmarirea raspunsului acestora in timp sub 
actiunile care le solicita, cât si in cazul structurilor de realizat. Instrumentarea devine deosebit de 
importanta in faza de verificarea a elementelor structurale conform prescriptiilor de proiectare (teste 
/ incercari de proba) in vederea verificarii si atestarii nivelului de raspuns al structurii din punct de 
vedere ale capacitatii de rezistenta si al deformabilitatii. 
 
In cazul structurilor de drum si cale ferata, marimile masurate cel mai frecvent si apoi interpretate 
pentru a caracteriza raspunsul sunt: deplasarile, deformatii specifice si eforturi unitare in cazul 
actiunilor statice sau cu aplicare foarte lenta (similar structurilor de poduri), respectiv acceleratii, 
deformatii specifice pentru situatii dinamice de solicitare. Ca urmare a particularitatilor generate 
tipul de infrastructura terestra se vor studia si analiza informatiile preluate din actiunea de 
monitorizare a structurii (dala, cale de rulare), terasamentului (de drum, de cale ferata – „prism de 
balast”) si terenului de fundare in incidenta cu structura. 
 
Pentru actiunile aplicate static sunt utilizati traductori de deplasare, marci tensometrice pentru 
deformatii specifice, respectiv pentru eforturi unitare, inclinometre verticale si orizontale, celule de 
presiune, senzori de presiune pentru fenomene de capilaritate si suctiune specifice acestor tipuri de 
structuri. In cazul actiunilor dinamice (seism sau actiune de tip soc) pentru masurarea acceleratiilor 
se utilizeaza accelerometre uni/multidirectionale ce inregistreaza in timp real raspunsul structurii, 
atât pe perioada oscilatiilor induse, cât si ulterior in faza de vibratii libere. 
 
O componenta la fel de importanta precum cele enumerate anterior este cea legata de calitatea 
materialelor utilizate pentru elementele structurale si cele din terasamente. Pentru cele structurale de 
importanta sunt cunoastearea clasei betonului din structura si a pozitiei armaturilor care fac obiectul 
investigatiilor care utilizeaza sclerometrele si pahometrele. Pentru investifgarea terasamentelor sunt 
utilizate metode indirecte de determinare a rezistivitatii, densitatii mediului, etc. (georadar, metoda 
seismica, etc.) respectiv determinarile in situ de capacitate portanta cu referire la determinari cu 
placa, CBR (California Bearing Ratio), presiometrie, raspuns la actiune dinamica de tip soc (placa 
dinamica), etc. 
 
Factorul de siguranta (sau gradul de siguranta structurala care implica si interactiunea cu terenul de 
fundare) poate fi verificat (ipoteza de proiectare) prin realizarea actiunii de monitorizare cu 
aparatura moderna, calibrata corespunzator si utilizata de personal calificat. Monitorizarea este 
utilizata pe scara larga la nivel mondial pentru infrastructura autostrazilor, cailor ferate, a cailor de 
comunicatii in incidenta cu fenomene naturale de tipul alunecarilor de teren, afuierilor, etc. si a avut 
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si are ca rezultat evitarea producerii unor degradari ireversibile cu consecinte defavorabile asupra 
exploatarii in siguranta a traseului. 
 
3. Laboratorul de Monitorizare structurala Poduri si Tuneluri 
Instalarea de dispozitive pentru monitorizarea structurilor de poduri este necesara atât in cazul 
podurilor existente, pentru urmarirea raspunsului acestora in timp sub actiunile care le solicita, cât si 
in cazul podurilor noi, in faza de incercare a acestora, pentru a verifica in ce masura corespund din 
punct de vedere ale capacitatii de rezistenta si deformabilitatii. 
 
In cazul podurilor, marimile masurate cel mai frecvent si apoi interpretate pentru a caracteriza 
raspunsul structurii sunt: deplasari, deformatii specifice si eforturi unitare in cazul actiunilor statice 
sau cu aplicare foarte lenta, respectiv acceleratii, deformatii specifice pentru situatii dinamice de 
solicitare. 
 
Pentru actiunile aplicate static, cel mai adesea sunt utilizati traductori de deplasare, marci 
tensometrice pentru deformatii specifice, respectiv pentru eforturi unitare. In cazul actiunilor 
dinamice, cum sunt de exemplu seismele sau actiunile de tip soc produs de vehicule aparute in faza 
de incercare podurilor, pentru masurarea acceleratiilor se utilizeaza accelerometre uni- sau 
multidirectionale ce sunt capabile sa masoare in timp real raspunsul structurii, atât pe perioada 
oscilatiilor induse, cât si ulterior in faza de vibratii libere.  
 
O componenta la fel de importanta precum cele enumerate anterior este cea legata de calitatea 
materialelor utilizate pentru elementele structurale. In special pentru podurile din beton armat 
cunoastearea clasei betonului din structura, a pozitiei armaturilor reprezinta deziderate care pot fi 
atinse utilizând dispozitive precum sclerometrele, respectiv pahometrele. 
 
Gradul de siguranta structurala poate fi stabilit corect numai realizând astfel de operatii de 
monitorizare cu aparatura moderna, calibrata corespunzator si utilizata de personal calificat.  
 
Monitorizarea structurala este utilizata pe scara larga la nivel mondial pentru poduri importante si a 
avut si are de multe ori ca rezultat evitarea producerii unor degradari ireversibile cu consecinte 
defavorabile asupra exploatarii in siguranta a podurilor. 

3. Etapele necesare a fi parcurse in procesul de cercetare si monitorizarea 
(fluxul de cercetare) aferent fiecarui tronson experimental (cele sase tipuri de 
amplasamente) 

- definirea condițiilor inițiale din amplasament și ale viitoarei structuri de realizat; 
- stabilirea potențialilor factori care pot afecta siguranța ansamblului teren structura; 
- stabilirea intrebarilor de natura geotehnica care necesita raspunsuri concrete și a caror evoluție in 
timp trebuie cunoscuta – informații cu privire la terenul de fundare, la structura care va fi realizata, 
la acțiunile exterioare (parametrii care pot fi monitorizați); 
- identificarea și analizarea tuturor riscurilor care pot fi asociate construcției, prioritizarea 
monitorizarii in funcție de gradul de risc asociat, stabilirea preluarii riscului de catre una sau mai 
multe din parțile implicate in Proiect și asigurarea includerii riscului in documentația de atribuire a 
fiecarei Parți; 
- alegerea parametrilor care vor fi montorizați (deformații, deplasari, presiunea apei in pori, nivelul 
apei subterane, eforturi și deformații in elementele structurale, temperatura, eforturi totale in teren, 
eforturi in masive de roca, etc.); 
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- prezicerea gamei de variație a parametrilor – necesara pentru alegerea plajei de funcționare a 
aparaturii de monitorizare, a stabilirii preciziei aparaturii care va fi utilizata și a nivelelor de alerta 
- stabilirea posibilelor acțiuni de intreprins in situații de urgența in vederea restabilirii nivelului de 
siguranța stabilit; 
- stabilirea sarcinilor și executanților fiecarei acțiuni de intreprins in vederea obținerii rezultatelor 
dorite, la nivelul de calitate necesar; acțiunile de intreprins in vederea obținerii rezultatelor scontate 
se refera la: procurarea echipamentelor, instalarea echipamentelor, achiziția datelor, prelucrarea 
datelor și interpretarea rezultatelor, implementarea acțiunilor care deriva din concluziile interpretarii 
rezultatelor obținute 
- alegerea echipamentelor care deservesc optim scopului obținerii de informații la o anumita locație, 
cu o anumita precizie și recurența 
- alegerea poziționarii echipamentelor de monitorizare; identificarea zonelor de interes pentru a fi 
monitorizate și prioritatea acestor locații in raport cu altele ținând cont de posibila defectare a unor 
echipamente la instalare sau in exploatare – necesitatea redundaței la  dispunerea anumitor 
dispozitive 
- analizarea factorilor care pot influența datele obținute sau provoca obținerea de date eronate 
- stabilirea de masuri corective in vederea obținerii de date relevante și corecte 
- stabilirea scopului dispunerii fiecarui echipament de monitorizare, justificarea necesitații fiecarui 
echipament și posibil inlaturarea celor dispensabile 
- stabilirea bugetului alocat pentru fiecare din operațiunile necesare monitorizarii: realizarea 
proiectul de monitorizare, procurarea de echipamente, instalarea echipamentelor, achiziția datelor, 
prelucrare datelor, interpretarea datelor, emiterea de decizii asupra masurilor de intreprins in 
conformitatate cu informațiile diponibile 
- elaborarea proiectului de instrumentare și realizare a monitorizarii 
- elaborarea procedurilor și a caietelor de sarcini pentru instrumentarea echipamentelor, realizarea 
devizului de cantitați de echipamente necesare și accesorii conexe 
- stabilirea modalitații de achiziție a datelor: manuala, automata, wireless; alegerea modului de 
prelucrare a datelor și diseminare catre parțile implicate: Rapoarte emise periodic de echipa care 
realizeaza acțiunea de monitorizare sau acces on-line prin internet cu emiterea automata de rapoarte 
și verificarea in timp real a nivelului de siguranța 
- pregatirea documentelor in conformitate cu deciziile stabilite in etapele anterioare 
- re-evaluarea bugetului atribuit monitorizarii. 

4. Tipurile de amplasamente propuse a fi studiate 

Amplasament tip 1. Debleu Adânc in pamânturi coezive supraconsolidate cu manifestare de 
fenomene de instabilitate, suctiune ca urmare a decomprimarii si gradientilor termici, deformatii 
antigravitationale ale bazei excavatiei, deformatii si eforturi verticale ca urmare a exploatarii 
infrastructurii, etc. 
Se monitorizeaza: deformatii versantului natural si ale taluzului de debleu: deformatii spatiale; 
efectul decomprimarii versantului asupra stabilitatii taluzului si fenomenelor de suctiune (gradient 
termic care genereaza eforturi de intindere in versant); efectul decomprimarii bazei excavatiei 
(monitorizare deformatii antigravitationale); deformabilitatea terenului de fundare sub efectul 
incarcarilor din trafic. 
 
Amplasament tip 2: Rambleu Inalt pe terenuri cu compresibilitate mare (argile moi sau pamânturi 
sensibile la variatii de umiditate) cu studiere deformatiilor, presiunilor de contact, stabilitatii 
structurii cu considerarea efectului timpului (fenomene de consolidare) 
Se monitorizeaza: deformatia spatiala a terenului de fundare, in zona activa a structurii – adâncime 
si extindere in afara amprentei structurii; deformatia spatiala a structurii cu evaluarea conditiilor de 
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stabilitate ale taluzurilor in toate fazele de executie si de exploatare; efectul generat de incarcarea 
suplimentara din suprastructura si trafic asupra eforturilor in terenul de fundare si monitorizarea 
fenomenului de consolidare spatiala. 
 
Amplasament tip 3. Versant Instabil cu studiere evolutiei in timp a deformatiilor, presiunilor 
orizontale generate de deformarea masei de deluviu in contact cu roca de baza, nivelelor 
piezometrice (acvifer si presiunea apei in pori). 
Se monitorizeaza: efectul geologiei si al riscului geotehnic asupra conditiilor de stabilitate ale 
versantilor naturali (alunecari de teren la scara mare); evolutia deformatiilor masei de pamânt cu 
potential de alunecare in vederea determinarii: planelor de alunecare, directiin de alunecare, viteze 
de alunecare, prognoze ale fenomenelor de instabilitate; evolutia efoturilor generate de deformarea 
versantului in masa versantului si implicit asupra structurilor; evolutia nivelelor de apa subterana 
(acvifere cu nivel liber, acvifere sub presiune si respectiv presiunea apei in porii pamântului). 
 
Amplasament tip 4: Incercarea de proba asupra unui element structural fisat (micropilot / 
pilot / coloana / bareta, etc.) 
Se monitorizeaza: deformatiile structurii si terenului adiacent acestuia sub efectul incarcarii induse 
(model la scara naturala – modelarea efectului suprastructurii asupra infrastructurii sau modelarea 
incarcarii generate de deformarea versantului asupra lucrarii de sprijin); starea de efort indusa in 
terenul de fundare; mobilizarea eforturilor in lungul fisei elementului structural; efectul tipului de 
incarcare indusa elementului structural. 
 
Amplasament tip 5. Structura de Sprijin Discontinua in contact cu structura naturala cu 
inregistrarea deformatiilor, eforturilor si variatiilor presiunii apei din pori ca urmare a aplicarii de 
lucrari de drenaj pe zonele dintre lucrari. 
Se monitorizeaza:deformatiile spatiale ale versantului si structurii de sprijin in incidenta cu 
aceasta; starea de efort indusa in terenul de fundare si elementul structural; natura materialului 
dintre elementele discontinui cu referire la efectul permeabilitatii asupra starii de eforturi (inchidere 
permeabila sau impermeabila). 
 
Amplasament tip 6. Structura de Sprijin in Zona Urbana – Excavatie si Tunel in Zona Urbana 
Se monitorizeaza: deformatiile spatiale induse in elementul structural induse de solutia aplicata; 
deformatiile induse in terenul din zona adiacenta sectiunii si respectiv la suprafata terenului (in 
cazul tunelelor); se monitorizeaza extinderea zonei de influienta asupra vecinatatilor supraterane; se 
monitorizeaza efectul timpului asupra evolutiei deformatiilor si eforturilor in elementele structurale 
si pamânt; nivele de apa subterana libera sau creat ca urmare a realizarii de lucrari de epuizmente. 
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5. Descrierea componentelor proiectului 

Proiectul şi-a propus: 
1. Infiintarea Centrului de Cercetare pentru monitorizarea impactului infrastructurilor asupra mediului, 
in cadrul Facultatii de Cai Ferate Drumuri si Poduri, necesita amenajarea unor spatii de lucru adecvate, 
care sa respecte conditiile optime desfasurarii acestui tip de cercetare. 
2. Infiintarea Centrului de Monitorizare a impactului infrastructurilor asupra mediului presupune crearea 
a 3 laboratoare:  
-Laboratorul de Monitorizare Geotehnica a Infrastructurilor 
-Laboratorul de Monitorizare structurala Poduri si Tuneluri 
-Laboratorul de Monitorizare Drumuri si Cai Ferate. 
Activitatea de cercetare a Centrului de monitorizare se desfasoara preponderent in-situ, in cadrul a 6 
tipuri de amplasamente, de unde se extrag datele care vor fi analizate si prelucrate. In ceea ce priveste 
activitatea de laborator, la etajul 1 a cladirii Facultatii de Cai Ferate Drumuri si Poduri se vor amenaja si 
dota corespunzator doua sali. In cadrul lucrarilor de amenajare se vor inlocui geamurile, usile, se vor 
realiza lucrari de zugraveala.   
3. Achizitia de echipamente 
In tabelul de mai jos sunt enumerate echipamentele de CD ce se vor achizitiona in cadrul proiectului: 

Nr.crt. Denumire instrument / echipament Bucati 
Echipamente Investigare in Situ (care vor deservi toate cele trei laboratoare) 
1 Utilaj de foraj si accesorii 1 
2 Penetrometru 1 
3 Dilatometru seismic 1 
4 Umidometru portabil 1 
5 Densimetru nenuclear 1 
6 Placa dinamica  1 
7 Set test CBR in situ 1 
8 Rezistivimetru sol 1 
9 Baterie 1 
Echipamente Monitorizare in Situ (care vor deservii toate cele trei laboratoare)  
10 Set echipamente amplasament - Debleu Adanc 3 
11 Set echipamente amplasament – Rableu Inalt 3 
12 Set echipamente amplasament – Versant instabil 2 

13 Set echipamente amplasament – Incarcarea de proba asupra unui element structural 
fisat 4 

14 Set echipamente amplasament – Structura de Sprijin Discontinua 3 

15 Set echipamente amplasament – Structura de Sprijin in Zona Urbana – Excavatie si 
Tunel in Zona Urbana 2 

Echipamente Poduri 
16 Accelometru capacitiv triaxial 8 
17 Conditionator de semnal pentru accelerometru capacitiv 2 
18 Accelerometru piezoelectric triaxial 8 
19 Conditionator de semnal pentru accelerometru piezoelectric 2 
20 Cablu de conexiune pentru accelerometru capacitiv 8 
21 Cablu de conexiune pentru accelerometru piezoelectric 8 
22 Accelerometru triaxial si inclinometru biaxial 6 
23 Traductori de deformatii specifice 10 
24 Traductori de deformatii specifice 10 
25 Materiale pentru protectia marcilor tensometrice 4 
26 Traductori de deplasare 10 



Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
Proiect ID 1936 cod SMIS 49184 
CENTRU DE MONITORIZARE AL IMPACTULUI _V2 –CMIIM 

Raport de Informare 25 Ianuarie 2016 
Pagina 11 din 46 

27 Sistem de montaj pentru traductorii de deplasare 10 
28 Sistem de montaj pentru traductori de deplasare 10 
29 Traductori de deplasare cu laser 8 
30 Accesorii si cablu conexiune traductori de deplasare laser 8 
31 Achizitie date traductori de deplasare cu laser  2 

32 Traductori de deplasare/deformare cu fibra optica SOFO pentru montare in beton sau 
la exterior 10 

33 Unitate citire senzori tip SOFO 1 

34 Traductori de deplasare/deformare cu fibra optica MUST pentru montare in beton sau 
la exterior 10 

35 Unitate citire senzori tip MUST 1 

36 Traductori de deformare cu fibra optica Fabry-Perot pentru monitorizare-masurare 
eforturi in beton 10 

37 Unitate citire senzori tip Fabry-Perot 1 

38 Traductori de deformare cu fibra optica tip distribuit DiTest pentrumonitorizare 
structuri de dimensiuni mari 2000 

39 Unitate citire senzori tip DiTest 1 
40 Traductori de temperatura 4 
41 Traductori de umiditate 4 
42 Traductor complex pentru masurare viteza si directie 3D a vantului 2 
43 Statie mobila pentru achizitia datelor  1 
44 Sistem wireless pentru achizitia de date 2 
45 Sclerometru digital 1 
46 Betonoscop digital 1 
47 Pahometru digital 1 
48 CHUM(Cross-hole Ultrasonic Monitor) 1 
49 PET(Pile Echo Tester) 1 
50 Fleximetru 1 
51 Nivela de mare precizie 1 

 
4. Lista cu echipamentele hardware, a aplicatiilor informatice si a dotarilor necesare desfasurarii 
activitatii de cercetare este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. 
Crt. Autoturisme si mobilier / echipamente hardware Bucăţi 

1 Camion +platforma 1 
2 Autolaborator  1 
1 Masina teren tip 1 1 
2 Masina teren tip 2 1 
3 Set Mobilier birou 1 
4 Server Rack echipat complet 1 
5 Laptop 3 
6 Multifunctionala A4 color 2 
Aplicatii software 
1 Software amplasamente 1 
2 Software GEO 5 2 
3 Soft Plaxis full + 1 extra licenta 1 
4 Pachet Licente GEOSTRU 1 
5 Aplicatie tip Office 3 
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Mai jos, sunt prezentate echipamentele de CD cu valoare mai mare de 100.000 euro care urmeaza sa se 
achizitioneze in cadrul proiectului, si descrierea elementelor care permit aprecierea nivelului de 
performanta a acestora. 
 
1. Utilaj de foraj si accesorii 
Caracteristici tehnice 
Include instalatei de foraj hidraulica, accesorii (cap rotativ,  top hammer, cap injectei apa/ aer, troliu 
capacitate cablu min 150 m, menghina hidraulica, pompa de noroi), echipament pentru foraj (prajina de 
foraj D 76 x 1500mm min 30 buc, prajina D 76 x 500 mm, racorduri, cheie fixa pt prajini 76 mm, etc), 
echipament pentrtu geotehnica (carotier complet simplu  131 x 1500, coroana widia 131 mm, duritate 
G2, k1; carotier complet T6S (dublu) 131 x 1500 mm, carotier T2 101 x 1500, piese de schimb,kit 
extragere probe, etc) 
Distributia unui astfel de echipament pe plan national:echipament unic la nivelul institutiilor de 
cercetare 
 
2. Penetrometru 
Caracteristici tehnice 
Penetrometru autopropulsat pe sasiu senilat. Modul static / dinamic permite obtinerea de informatii de-a 
lungul liniilor verticale costituite din soluri cu caracteristici mecanice diverse (de la soluri foarte moi 
pina la soluri foarte dure). Echipamentul premite prelevarea de probe tulburate sau partial tulburate, care 
asigura o mai buna interpretare a stratigrafiei. Testele penetrometrice statice pot fi efectuate cu varful 
mecanic (Begemann) si achizitie manuala (CPT), sau folosind diferite varfuri precum piezoconul 
(CPTU), sau piezoconul seismic (S-CPTU), care asigura o interpretare stratigrafica mai precisa si 
permite determinarea profilului vitezei de propagare a undelor de forfecare (Vs). Traversarea straturilor 
foarte dure este posibila datorita unui cap rotativ (optional) care permite executia de pre-foraje. Include: 
selector hidraulic cu celula de 20 t, ancora D 300 mm, 400 mm, 500 mm, prajina CPT D 36 x 1000 mm, 
tija interna CPT15 x 1000mm, varf mecanic tip Begemann 2P, etc. Echipamentul pentru probe dinamice 
include; prajina DPSH D 32x1000 mm, M22 min 30 buc si nipluvarf de 20 cm2, STD, etc. Include si 
echipament ancoraj in nisip, prelevator ambiental DS44, (pt DS 44 D 53x1230 mm fil DiN 405 30grade) 
piezocon cu cablu - CPTU - sistem complet cu touch screen. Motor diesel 4 cilndri, capac. cilndrica 
1372 cm3, putere (kW) 36/26.5 la 3600 rpm,  izolat fonic. Sistem hidraulic cu pres max de operare 200 
bar, capac. circuit 65 l. Senile cauciuc. Viteza peste 4 km/ora, inclinatie max 25%. 3 stabilizatoare 
actionate hidraulic cu picioare articulate. Sistem de ancorare telescopic. Baterie 12 V. Zgomot max LwA 
105 dB. Software pentru teste CPT, DP 
Distributia unui astfel de echipament pe plan national: echipament unic la nivelul institutiilor de 
cercetare 
 
3. Unitate citire senzori tip DiTest 
Caracteristici tehnice 
Numar de canale 2 canale cu Multiplexor intern, 60 canale cu multiplexor extern; Tip fibra optica Single 
Mode SM; Configuratie senzori Bucla sau cu un singur capat; Rezolutie spatiala 0.5 la 20 m ( increment 
de 0.1m), 1 m la 20 km, 2 m la 30 km, 3 m la 50 km ; Rezolutie esantionare 0.1 m; Rezolutie deplasare 
Brillouin 0.1 MHz (domeniu: 10 GHz up to 13 GHz); Rezolutie deformare 2 με (domeniu: -3% 
compresiune pana la + 3% elongatie, dependent de cablu); Precizie deformare 20 με cu compensare de 
temperatura); Rezolutie temperatura 0.1 °C (domeniu: -200°C la 500°C, dependent de cablu); Precizie 
temperatura 1°C; Timp de masura < 20 sec; 1 - 2 minute tipic; 5-10 minute pentru masuratori cu 
rezolutie ridicata ;  
Distributia unui astfel de echipament pe plan national: echipament unic la nivelul institututiilor de 
cercetare 
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6. Indicatori 

INDICATORI 
Valoare la inceputul 
perioadei de 
implementare 

Valoare la sfarsitul 
perioadei de 
implementare  

Indicatori de realizare (perioada de implementare) 
Laboratoare CD modernizate ca urmare a 
proiectului (numar) 0 0 

Laboratoare CD nou create prin proiect (numar) 0 3 
Echipamente CD in valoare de peste 100.000euro 
achizitionate pe proiect (numar) 0 3 

Suprafata modernizata/construita (metri patrati) 0 0 
Suprafata amenajata(metri patrati) 0 100 
Indicatori de rezultat (perioada postimplementare – cercetare şi monitorizare) 
Locuri de munca create in CD datorita 
proiectului (numar) 0 4 

Contributia privata (eligibila si neeligibila) 
a solicitantului la proiect (Lei) 0 0 

Proiecte internationale in care va fi implicata 
infrastructura (numar) 0 2 

7. Pachetul de finantare al proiectului 

7.1 Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială 

Cod Denumire cheltuiala Valoarea 
cheltuiala 

Valoare 
eligibila* 

Valoare 
neeligibila 

Valoarea 
Asistentei 
financiare 
nerambursabile 

1 2 3 4 5 6 
CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE 

1 Cheltuieli pentru achizitia 
de teren* 0 0 0 0 

2 Cheltuieli pentru 
amenajarea terenului 0 0 0 0 

3 
Cheltuieli pentru 
amenajarea terenului 
pentru protectia mediului 

0 0 0 0 

4 
Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0 0 0 0 

5 Cheltuieli pentru 
proiectare 2 54.430 54.430 0 54.430 

6 
Cheltuieli cu organizarea 
procedurilor de achizitie 
publica 

5.443 5.443 0 5.443 

7 Cheltuieli pentru 
consultanta si expertiza 160.568 160.568 0 160.568 

8 Cheltuieli pentru 
asistenta tehnica 411.995 411.995 0 411.995 

9 Cheltuieli pentru 
constructii si instalatii 43.544 43.544 0 43.544 

10 Cheltuieli pentru montaj 
utilaje tehnologice 0 0 0 0 
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11 Cheltuieli pentru achizitia 
de instalatii si utilaje 11.012.370 11.012.370 0 11.012.370 

12 Cheltuieli pentru 
organizarea de santier 0 0 0 0 

13 Cheltuieli pentru plata 
cotelor legale 0 0 0 0 

14 

Cheltuieli diverse si 
neprevazute pentru 
proiectele de 
infrastructura* 

65.270 65.270 0 65.270 

15 Cheltuieli pentru darea 
in exploatare 8.164 8.164 0 8.164 

16 
Cheltuieli pentru 
achizitionarea de cladiri 
si spatii 

0 0 0 0 

17 
Cheltuieli pentru inchirieri 
de echipamente si utilaje, 
altele decat pentru CD 

0 0 0 0 

18 
Cheltuieli pentru dotari 
(mijloace fixe sau obiecte 
de inventar) 

278.045 278.045 0 278.045 

19 Cheltuieli pentru achizitia 
de active fixe necorporale 1.087.463 1.087.463 0 1.087.463 

20 Cheltuieli de informare si 
publicitate pentru proiect 128.890 128.890 0 128.890 

21 
Cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect* 

858.322 858.322 0 858.322 

TOTAL CHELTUIELI 
ELIGIBILE DIRECTE 14.114.504 14.114.504 0 14.114.504 

CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE 

  Cheltuieli generale de 
administratie* 134.087 134.087  134.087 

TOTAL PARTIAL 14.248.591 14.248.591 0 14.248.591 
CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE 
1 Taxa pe valoarea adaugata 0  0   
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 0  0  
TOTAL GENERAL 14.248.591 14.248.591 0 14.248.591 
 

7.2. Pachetul de finantare a proiectului – valoare eligibilă Ianuarie 2014 
NR. CRT. SURSE DE FINANTARE VALOARE (lei) 
I (I=II+III) VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI 14.248.591 
II VALOAREA NEELIGIBILA A PROIECTULUI 0 
III VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI 14.248.591 

III.1 ASISTENTA FINANCIARA 
NERAMBURSABILA SOLICITATA 14.248.591 

III.2 CONTRIBUTIA ELIGIBILA 
A SOLICITANTULUI 0 

III.2.1 Contributia in numerar 0 
III.2.2 Contributia in natura Nu este cazul 
III.2.3 Imprumut 0 
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7.3. Lista activelor corporale de achizitionat prin proiect – Ianuarie 2014 
ACHIZITII ECHIPAMENTE  
ECHIPAMENT  CARACTERISTICI TEHNICE 

ECHIPAMENT FORAJ SI 
ACCESORII 

Include instalația de foraj hidraulică echipată astfel: cap rotativ, top hammer, cap injecție apă/ aer, troliu capacitate cablu min 150 m, 
menghină hidraulică, pompă de noroi; echipament pentru foraj (prajină de foraj D 76 x L 1500mm min 30 buc, prajina D 76 x L 500 mm, 
racorduri, cheie fixă pentru prajini 76 mm), echipament pentru prelevare de probe geotehnice cu diametrul probelor obținute de 
minim100mm (carotier complet simplu 131 x 1500mm, coroana widia 131 mm, diferite durități; carotier complet T6S (dublu) 131 x 1500 
mm, carotier T2 minim 101 x 1500mm, kit extragere probe) sau similar. 

PENETROMETRU PE UTILAJ 
CU SENILE  

Penetrometru autopropulsat pe șasiu șenilat. Modul static / dinamic care permite obținerea de informații de-a lungul liniilor verticale 
costituite din soluri cu caracteristici mecanice diverse (de la soluri foarte moi până la soluri foarte dure). Echipamentul permite prelevarea 
de probe tulburate sau parțial tulburate, care asigură o mai bună interpretare a stratigrafiei. Testele penetrometrice statice pot fi efectuate cu 
vârful mecanic (Begemann) și achiziție manuală (Cone Penetration Test), sau folosind diferite vârfuri precum piezoconul (CPTU), sau 
piezoconul seismic (S-CPTU), care asigură o interpretare stratigrafică mai precisă și permite determinarea profilului vitezei de propagare a 
undelor de forfecare (Vs). Traversarea straturilor foarte dure este posibila datorita unui cap rotativ care permite execuția de pre-foraje. 
Include: selector hidraulic cu celula de 20 t, ancore cu diametre (D): minim 300 mm, minim 400 mm, minim 500 mm, prajină CPT D 36 x 
1000 mm, tijă internă CPT D 15 x 1000mm, vârf mecanic tip Begemann. Echipamentul pentru teste dinamice include; prajina DPSH D 
32x1000 mm, minim 30 bucăți și niplu vârf de 20 cm2. Include si echipament ancoraj in nisip, prelevator ambiental, piezocon cu cablu - 
CPTU - sistem complet cu touch screen. 
Sistem hidraulic cu presiune maximă de operare 200 bar. 
Senile cauciuc. 
Viteza minim 4 km/ora, inclinatie max 25%. 3 stabilizatoare actionate hidraulic cu picioare articulate. Sistem de ancorare 
telescopic.Software pentru teste CPT și DPSH (Dinamic Penetration Super Heavy) sau similar. 

DILATOMETRU 

Dilatometru seismic portabil pentru determinarea urmatorilor parametri in sol/teren: modul tangential, stres/efort lateral, stres/efort 
preconsolidare, panza freatica si presiune (nisipuri), stratificatii/litologie, rezistenta la forfecare (argile), unghi de frecare (nisipuri), modul 
Young, stabilirea rapida a pozitiei de măsurare, grad de compactare, curbe P-y. Contine: minim 2 lame senzor, unitate de calibrare si 
control, adaptori, cabluri de presiune, rezervor de nitrogen sau gaz, cu caracteristici similare, cu conectare rapida la unitatea de control, 
cablu de pamantare, accesorii. Efectuează teste in situ la un interval de adâncime de maxim 6” (aprox.15cm) între teste”. Nu necesita sursa 
electrica externa. 

UMIDOMETRU PORTABIL 
AGREGATE 

Umidometru portabil cu lance de minim 2 m, afiseaza direct si rapid umiditatea, domeniu 0-35%, precizie 0.5%, adancime de masurare 
2000 mm, domeniu temp -20… +60C; cu baterii; pentru agregate omogene cu particule pana la 10 mm. 

DENSIMETRU NENUCLEAR 
Densitometru ne-nuclear portabil pentru controlul compactarii solurilor, rigiditate si module Young. Rigiditate 3 ÷ 70 MN/m; modul Young 
30 ÷ 600 Mpa; adancime de masurare minim 300 mm; durata de masurare 60÷90 sec; alimentare cu baterii ce permit intre 500 și 1500 
masuratori 

PLACA DINAMICA ZORN 
Placa, cu placa incarcare de diametru 300 mm, dispozitiv de masurare deformatie cu imprimanta termica integrata si slot card reader pentru 
transfer PC; cititor carduri cu port USB; full display grafic; soft compatibil Windows sau sistem echivalent operabil pe laptop; GPS 
integrat; cablu alimentare masina. 

CBR DE TEREN CBR portabil cu capacitate max 50 kN, viteză conform normelor în vigoare pentru testul CBR, cu piston penetrator CBR 
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REZISTOMETRU PAMANTURI 
Rezistometru pentru investigarea apelor subterane pana la adancimi mari, evolutia depozitelor de pietris, studii geologice pentru constructia 
de drumuri, conducte, etc., include 2 electrozi de cupru, 2 electrozi potentiali de curent, 2 role de cablu de minim 300 m și de 100 m și 2 
ciocane. 

BATERIE REZISTOMETRU  Componeta a rezistometrului. Acumulator pentru rezistometru pământuri. 

INCLINOMETRU PORTABIL 
Inclinometru pentru monitorizarea deformatiilor de adancime ale terenului. Include: inclinometru, cablu de control cu lungime de minim 
100m, ecran suprafata touch screen cu conectivitate internet, licenta pentru operare inclinometru si software, scripete, tambur cu capacitate 
minim 110m, rola metrica. Senzori inclinare de tipul MEMS biaxial; Registru de masurare +/- 30 grade; Rezolutie minim 0.005 mm; Gama 
de temp -20...+ 60 C 

INCLINOMETRU ORIZONTAL 
Inclinometru orizontal pentru obtinerea de profile ale deformatiilor verticale. Include inclinometru, cablu control, dispozitiv declansare 
masuratoare, ecran afisaj. Tip de senzor servo-accelerometru, registru minim +/- 30 grade de la orizontala, rezolutie minim 0.02 mm/500 
mm, dimensiuni maxime 38 x 650 mm, greutate maximă sondă 5kg 

INCLINOMETRU VERTICAL 
FIX (IPI) 

Inclinometru vertical "in place" pentru monitorizare continua, nesupravegheata, cu posibilitate de citire in timp real. E alcatuit din carcasa 
si un lant de senzori. Senzorii sunt conectati la un sistem de inregistrare si un sistem de alarmare atunci cand se detecteaza o schimbare/ rata 
de schimbare ce depaseste o valoare prestabilita. Senzorul MEMS are o gamă de minim + / - 10 grade și o rezoluție de minim 9 secunde de 
arc (echivalent 0,04 mm / m) cu un data logger (sistem de achiziție) 

QC CARCASA INCLINOMETRU 
85 MM 

tubulatura cu diametru 85 mm, patru caneluri ortogonale, pentru sonda inclinometrica, tronson de maxim 3 m lungime, cu capac inchidere 
de 85 mm 

QC CARCASA INCLINOMETRU 
70 MM 

tubulatura cu diametru 70 mm, patru caneluri ortogonale, pentru sonda inclinometrica, tronson de maxim 3 m lungime, cu capac inchidere 
de 70 mm 

CARCASA INCLINOMETRU 
ORIZONTAL 

tubulatura cu diametru 85 mm, patru caneluri ortogonale, pentru sonda inclinometrica, tronson de maxim, 3 m lungime, cu capac inchidere 
de 85 mm 

CARCASA INCLINOMETRU 
VERTICAL 

tubulatura cu diametru 85 mm, patru caneluri ortogonale, pentru sonda inclinometrica, tronson de maxim, 3 m lungime, cu capac inchidere 
de 85 mm 

PIEZOMETRU VW 
Piezometru cu coardă vibrantă de minim 3.5 bar si cablu de semnal. Rezolutie inalta de minim 0.025%FS. Acuratete +/- 0.1%. Filtru de 
maxim 50 microni. Coeficient de temperatura sub 0.04%FS pe grad C. Material: otel inoxidabil. Include tubulatura aferentă funcţionării 
echipamentului. 

PIEZOMETRU TIP PENTRU 
CONDUCTE Diametru sondă maxim de 20 mm, cu indicator nivel apa, 70÷100 m cablu 

MULTI LEVEL VW 
PIEZOMPETRU 

piezometru cu mai multi senzori pe adanime si cablu de semnal. Rezolutie inalta de minim 0.025%FS. Acuratete +/- 0.1%. Filtru de maxim 
50 microni. Coeficient de temperatura sub 0.04% FS grad C. Material: otel inoxidabil. 
 

DATA LOGGER PT 
PIEZOMETRU Sistem de achizitie date, data logger 

SENZOR DE TEMPERATURA Senzor de temperatura care masoara o gama de temperatura intre -20° C si +60° C, rezolutie minim 0.025%FS, acuratete de peste +/- 0.5° 
C. Poate fi citit manual sau automat, utilizand un data logger 
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LOGGER DATE aparat de inregistrare si citire date. Include Data Logger, sursa de alimentare, adaptor, cablu USB, carcasa anti-intemperii si software 

CELULE DE PRESIUNE 
TOTALA 

Masoara presiunea combinata a efortului efectiv si presiunea apei din pori. Celule de presiune, rezolutie minim 0,025%FS, presiune 
maxima 150% fata de rata de evaluare.  
Dimensiuni: diametru 200÷350 mm, grosime de maxim 20 mm, greutate de maxim 6kg. Include si cablu de semnal, protejat cu inveliș 
protector. 

WV TOTAL CELULE DE 
PRESIUNE CU CUTIE 
TERMINALA 

Sistem de achizitie pentru senzorii de tip celule totale de presiune 

SISTEM DE LOGGING DATA Sistem de achizitie date de la senzori, data logger - vezi Readouts 
LOGGER pentru minim 34 SEZORI 
cu posibilitate conexiune la 
INTERNET 

Echipament si aplicatie soft pentru monitorizare indicatori piezometru sau fisurometru. Inmagazineaza cel putin 8000 inregistrari pe 
memorie ne-volatila. Rezistent la umiditate si condens. 

LOGGER pentru minim 14 SEZORI 
cu posibilitate conexiune la 
INTERNET 

Aparat de inregistrare si citire date. Include Data Logger, sursa de alimentare, adaptor, cablu USB, carcasa anti-intemperii si software 
aferent 

CELULE DE PRESIUNE SOL- 
PUSH-IN 

Celulele de presiune pentru determinarea presiunii în orice tip de pamant. Domenii 300 ÷ 4000kPa. Acuratețe minim 0.1% FS. Rezolutie 
minim 0.025%FS. Gama de temperatura intre -20° C si +60° C. Cu termistor. 

READOUTS 
Sistem portabil de Inregistrare date de la senzori digitali. Capacitate de stocare pentru minim 160 puncte de instalare si minim 320 teste la 
minim 100m adancime fiecare. Adancime maxima de investigare: 100 m. Intervale de citire fixe, de 0.5 m. Sistem de comunicare cu PC si 
imprimanta. Display LCD sau similar. 

MARCĂ TENSIOMETRICĂ 
(ARC SUDABIL TENSIOMETRU) 

Marcă tensometrică utilizată la masurarea efortului în elementele de constructie. Registru de măsură de până la 3000µɛ. Acuratete minim 
+/-0.1% FS. 

IPI 
Inclinometru vertical "in place" pentru monitorizare continua, nesupravegheata, cu posibilitate de citire in timp real. E alcatuit din carcasa si 
un lant de senzori. Senzorii sunt conectati la un sistem de inregistrare si un sistem de alarmare atunci cand se detecteaza o schimbare/ rata 
de schimbare ce depaseste o valoare prestabilita. Senzorul MEMS are o gamă de minim + / - 10 grade și o rezoluție de minim 9 secunde de 
arc (sau echivalent 0,04 mm / m) cu un data logger (sistem de achiziție) 

NATM CELULE PRESIUNE Celulele de presiume: Domeniu de masură 0÷5 Mpa (50 Bar) pentru modelul Radial si 0÷20 Mpa (200 Bar) pentru modelul tangential. 
Acuratete minim 0.3% FS. Rezolutie de minim 0.01 Mpa. 

PENDUL (Tiltmeter) Tiltmetru (pendul) portabil pentru monitorizarea modificarilor de inclinare a structurilor geotehnice. Include cutie si cablu de conectare. 
Senzor uniaxial . Registru de functionare +/- 15 grade de la verticala. Rezolutie de minim 8 secunde de arc. 

FISUROMETRU 
(CRACKMETER) 

Aparat de măsurare deplasări și fisurilor cu deschiderea de până la 60 mm. Detecteaza miscari de 0.15 mm, cu o repetabilitate de +/- 0.3 
mm. Acuratete: +/-0.1%FS. 

EXTENSOMETRU 
(TASOMETRU) 

Extensometru cu coarda vibrantă. Extensometru care măsoara distanţa între diverse puncte si punctele de referinta. Este un tasometru 
instalat în foraj. 

TIJA EXTENSOMETRU sistem de tije pentru echipamentul anterior mentionat 
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ACCELEROMETRE 
CAPACITIVE TRIAXIALE  

Domeniu de măsură: ±10 g pk, Frecvență de rezonanță > 2000 Hz; Domeniul de temperatura de operare minim: de la -50ºC până la +120ºC, 
Sensibilitate (±5%): minim 200 mV/g, Izolarea electrică a carcasei mai mare de 75 MΩ 

CONDITIONATOARE DE 
SEMNAL PENTRU 
ACCELEROMETRE CAPACITIV 

Conditionator de semnal pentru accelerometru capacitiv asigură condiționarea semnalului și alimentarea cu energie a accelerometrului 
triaxial capacitiv. 
Număr minim de canale : 3 canale; Răspuns în frecvență: minim 0...1000Hz cu o toleranta de maxim ± 5%, Amplificare în tensiune: 1:1; 
Conectori electrici de intrare și ieșire: 1 conector, pentru fiecare canal de măsură; conector de alimentare cu tensiune; Alimentator extern 
sau intern cu tensiune de la rețea de curent AC de 220V 

ACCELEROMETRE 
PIEZOELECTRICE TRIAXIALE 

Accelerometre piezoelectrice pentru măsurarea accelerațiilor pe trei direcții ortogonale, Domeniu de măsură: ±10 g pk, Frecventa de 
rezonanta: mai mare sau egală cu 12kHz, frecventa de lucru între 1Hz şi 4500Hz cu o toleraţă de maxim  ± 5%, Domeniul de temperatura 
de operare minim: de la -30ºC până la +50ºC, Sensibilitate (±10%): 500 mV/g, Izolarea electrică a carcasei mai mare de 75 MΩ 

CONDITIONATOARE DE 
SEMNAL PENTRU 
ACCELEROMETRE 
PIEZOELECTRICE 

Condiționatorul de semnal pentru accelerometru piezoelectric asigură alimentarea cu energie a accelerometrului triaxial piezoelectric și în 
același timp asigură o interfață de comunicare între traductorul piezoelectric și dispozitivul de citire și înregistrare.  Număr minim de canale 
: 8 canale; Domeniul de temperatura de operare minim: de la 0ºC până la +45ºC; Amplificare in tensiune: x1, x10, x100; Tensiune maximă 
de ieșire: ±10 V; 
Conectori electrici de intrare  și de ieșire: 1 conector, pentru fiecare canal de măsură; 
Conector de alimentare cu tensiune; Alimentator extern sau intern cu tensiune de la rețea de curent AC de 220V; 

CABLURI DE CONEXIUNE 
PENTRU ACCELEROMETRE 
CAPACITIVE 

Cablu de conexiune între accelerometrele triaxiale capacitive și condiționatorul de semnal.  
Echipamentul permite conectivitatea între accelerometrul triaxial capacitiv și condiționatorul de semnal; Lungimea cablului: minim 50 m, 
fără întreruperi și/sau prelungiri; Tip cablu: multiconductor; Cablu ecranat; Domeniul de temperatura de operare minim: de la -20ºC până la 
+50ºC, Mufă de conexiune între cablu și accelerometrul triaxial capacitiv; Mufă de conexiune între cablu și condiționatorul de semnal, 
corespunzător fiecărei din cele trei direcții de măsurare ale accelerometrului triaxial capacitiv; Marcaj ale conectorilor corespunzător celor 
trei direcții de măsurare, X, Y și Z, ale accelerometrului triaxial capacitiv 

CABLURI DE  CONEXIUNE 
PENTRU ACCELEROMETRE 
PIEZOELECTRICE 

Cablu de conexiune între accelerometrele triaxiale piezoelectrice și condiționatorul de semnal.  
Echipamentul permite conectivitatea între accelerometrul triaxial piezoelectric și condiționatorul de semnal; Tip cablu: multiconductor; 
Cablu ecranat; Domeniul de temperatura de operare minim: de la -20ºC până la +50ºC, Mufă de conexiune între cablu și accelerometrul 
triaxial piezoelectric; Mufă de conexiune între cablu și condiționatorul de semnal, corespunzător fiecărei din cele trei direcții de măsurare 
ale accelerometrului triaxial piezoelectric; Marcaj ale conectorilor corespunzător celor trei direcții de măsurare, X, Y și Z, ale 
accelerometrului triaxial piezoelectric. Lungimea cablului: egală cu 50 m, fără întreruperi și/sau prelungiri 

Traductori de deformații specifice 
– mărci tensometrice 
unidirecționale 

Traductorii de deformații specifice (mărcile tensometrice) sunt dispozitive ce transformă în variația de rezistență electrică în deformație 
specifică. Dispozitivul măsoară deformația liniară pe o singură direcție (număr de griduri de măsură: egal cu 1);  Alcătuirea traductorului 
trebuie să fie compactă, cu o protecție inițială care să asigure montarea mai ușoară în codiții de lucru de teren; Fire de conexiune 
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premontate în vederea realizării mai ușoare și mai rapide a lanțului de măsură; Cabluri de conexiune și legătură cu o lungime minimă de 2 
m, conectate la marca tensometrică; Folie suport care să asigure lipirea pe elemente din oțel, folosind adezivi specifici; Domeniul de 
temperatura de operare minim: de la -20ºC până la + 50ºC; Rezistența electrică nominală a mărcii tensometrice (±0,5%): egală cu 120 Ohm; 
Factorul mărcii tensometrice (cu o precizie de ±1%): egal cu 2. Lungime grid de măsură: mai mică sau egală de 6 mm. Livrarea se va face 
la seturi de minim 10 bucăți. 

Traductori de deformații specifice 
– rozete tensometrice 

Traductorii de deformații specifice (mărcile tensometrice) sunt dispozitive ce transformă în variația de rezistență electrică în deformație 
specifică, ca rezultat al deformării elementului structural al podului sub încărcări. Dispozitivul măsoară deformația liniară pe trei direcții în 
planul suprafeței de măsură, în punctul de măsură, formând o rozetă tensometrică; Alcătuirea traductorului trebuie să fie compactă, cu o 
protecție inițială care să asigure montarea mai ușoară în codiții de lucru de teren; Fire de conexiune premontate în vederea realizării mai 
ușoare și mai rapide a lanțului de măsură; Cabluri de conexiune și legătură cu o lungime minimă de 2 m, conectate la marca tensometrică; 
Număr de griduri de măsură: egal cu 3; Folie suport care să asigure lipirea pe elemente din oțel, folosind adezivi specifici; Domeniul de 
temperatura de operare minim: de la -20ºC până la +50ºC; Rezistența electrică nominală a mărcii tensometrice (±0,5%): egală cu 120 Ohm; 
Factorul mărcii tensometrice (cu o precizie de ±1%): egal cu 2. Lungime grid de măsură: mai mică sau egală de 6 mm; 
Livrarea se va face la seturi de minim 10 bucăți. 

MATERIALE PENTRU 
PROTECTIA MARCILOR 
TENSOMETRICE 

 Materiale pentru etanșarea zonei aferente punctului de măsură, pentru evitarea distrugerii mărcii tensometrice ca urmare șocurilor 
mecanice sau infiltrațiilor de lichide. Domeniul minim de temperatură de lucru pentru care trebuie asigurată protecția: de la -20ºC până la + 
50 ºC; Durată de valabilitate în condiții de depozitare: minim 1 an; Durată de valabilitate pentru asigurarea protecției (la temperatura 
normală de +20ºC): minim 100 zile; Cantitatea livrată/bucată trebuie să asigure protecție a minim 20 de puncte de măsură cu mărci 
tensometrice 

TRADUCTORI DE DEPLASARE 
INDUCTIVI 

Traductorul electric inductiv este utilizat pentru măsurarea deplasărilor elementelor structurale. Acestea  sunt caracterizate de o durabilitate 
mecanică mare și stabilitate de măsurare în condiții dificile de lucru, medii murdare sau cu temperaturi ridicate.  
Dispozitivul asigură o măsurare a deplasării liniare în punctului de măsură; nu influențează prin alcătuirea constructivă forțele ce acționează 
asupra punctului de măsură; asigură o operabilitate simplă în condiții de amplasare în teren; trebuie să fie durabil și robust. Gama de 
deplasări măsurate: de la 0 mm până la minim 100 mm;  Domeniul minim al tensiunilor de alimentare: de la 1 V până la 10 V; Alimentare 
cu frecventa purtătoare cu domeniul minim: de la 4500 Hz pana la 5000 Hz, Sensibilitate nominală (cu o precizie de ±1%) egală cu 
80mV/V; Domeniul minim de temperatura de lucru: de la -20ºC până la +  50ºC; Efectul temperaturii asupra semnalului de ieșire: mai mic 
de ±0,1% ; Grad de protecție traductor: minim IP66, Greutate traductor : mai mică de 200 grame, Cablu de conexiune cu sistemul de 
achiziție, cu mufă de conectare la sistemul de achiziție. 

SISTEME DE MONTAJ PENTRU 
TRADUCTORII DE 
DEPLASARE- MECANIC 

Sisteme de montaj prin prindere mecanică pentru traductorii de deplasare 

SISTEME DE MONTAJ PENTRU 
TRADUCTORII DE 
DEPLASARE- MAGNETIC 

Sisteme de montaj prin prindere magnetică pentru traductorii de deplasare 
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Traductori de deformare cu fibra 
optica de tip distribuit pentru 
monitorizare structuri de 
dimensiuni mari 

Traductorii pentru măsurarea deformațiilor specifice pe bază de cablu cu fibră optică permit măsurarea deformațiilor și a deformațiilor 
specifice la structuri mari. Dispozitivul permite măsurarea simultană a deformațiilor specifice, pe segmente distribuite pe lungimi mari de 
măsurare; permite corecția automată a temperaturii prin măsurarea simultană a acestea în punctele stabilite pentru măsurare; are un aspect 
compact pentru manipulare și montare ușoară la măsurători în teren; sigilat etanș și cu conexiuni ermetice; Numărul minim de fibre optice 
pentru monitorizarea deformațiilor specifice: minim 2 fibre; Numărul minim de fibre optice pentru monitorizarea temperaturii: minim 2 
fibre; Lungimea minimă a unui cablu cu fibră optică utilizat pentru măsurare: minim 2000 metri; Temperatura de lucru pentru măsurare: cel 
puțin între -20ºC până la +50ºC; Posibilități de montare al traductorului:  la exteriorul elementelor structurale (din oțel și beton) și la 
interiorul elementelor din beton armat monolit; Deformația specifică maximă măsurată: între 1% și 1,5%; Cleme pentru montare exterioară: 
minim 20 bucăți. 

Unitate citire senzori de deformare 
cu fibra optica tip distribuit pentru 
monitorizare structuri de 
dimensiuni mari 

Echipament pentru achiziția deformațiilor specifice, cu traductori de deformare cu fibra optica de tip distribuit pentru monitorizare structuri 
de dimensiuni mari, ce permite citirea și înregistrarea mărimilor măsurate. Dispozitivul permite conectarea cu traductorii pe bază de cablu 
cu fibră optică; permite conectivitatea cu restul echipamentelor ce formează lanțul de măsură; aspect compact pentru manipulare și montare 
ușoară pentru măsurători în teren; sigilat etanș și cu conexiuni electrice ermetice; dispune de un alimentator intern/extern cu tensiune de la 
rețea de curent AC de 220V.  Număr de canale de măsură : minim 50 canale; Sistem de montare al traductorilor cu fibră optică: în buclă sau 
cu un singur cap terminal; Capacitate de eșantionare a măsurătorii pe cablul cu fibră optică: minim 0,1 m; Grad minim de eșantionare a 
deformației specifice: 2με sau mai bun, Precizie minimă de măsurare deformație specifică: 25με sau mai buna; Grad minim de eșantionare 
al temperaturii: 0,2ºC sau mai buna; Precizie minimă de măsurare temperatură: minim 1ºC; Conector electric de intrare (compatibil 
cu cablul cu fibră optică): 1 conector, pentru fiecare canal de măsură; Conector de alimentare cu tensiune, Conectori comunicare cu sistem 
de calcul tip PC: Ethernet port sau USB 2.0 și 3.0, RS232; Alimentator extern sau intern cu tensiune de la rețea de curent AC de 220V; 
Cabluri de legătură și unitate achizitie date  cu legătură la un sistem de calcul tip PC, software specific 

TRADUCTORI DE 
TEMPERATURĂ 

Dispozitiv cu senzori de monitorizare a temperaturii cu protecție împotriva radiației solare, utilizat pentru măsurători externe, la structuri in 
situ. Dispozitivul asigură o operabilitate simplă în condiții de amplasare în teren; este durabil și robust; nu influențează prin deformabilitate 
și flexibilitate mărimile măsurate; trebuie să fie protejat împotriva radiațiilor solare, în vederea realizării unor măsurători corecte. Domeniul 
minim de temperaturi măsurate: de la - 20ºC până la + 50ºC ; Precizie de măsura: mai mica sau egală cu 0,5˚C; Domeniul minim de 
tensiuni de alimentare ( DC ): de la 10 V la 24 V, Ieșire analogică de 0 V până la 10V; Compatibil cu achiziția de date prin intermediul unei 
stațiile de achiziție date și prin conexiune directă cu un calculator de tip PC; Cablul de conexiune cu o lungime minimă de 2 m; Mufe de 
conexiune compatibile cu stațiile de achiziție date; Protecție împotriva radiațiilor solare; Cablu de calibrare a senzorului de temperatură; 

TRADUCTORI DE UMIDITATE 

Dispozitiv cu senzori de monitorizare a umidității atmosferice cu protecție împotriva radiației solare, utilizat pentru măsurători externe, la 
structuri in situ. Dispozitivul asigură o operabilitate simplă în condiții de amplasare în teren; este durabil și robust; nu influențează prin 
deformabilitate și flexibilitate mărimile măsurate; trebuie să fie protejat împotriva radiațiilor solare, în vederea realizării unor măsurători 
corecte.  Domeniul minim al umidității măsurate: de la 0% până la 100% umiditate relativă; Precizie de măsura: mai mica sau egala cu + 
3% umiditate relativă; Domeniul minim de tensiuni de alimentare ( DC ): de la 10 V la 24 V, Ieșire analogică de 0 V până la 10V; 
Compatibil cu achiziția de date prin intermediul unei stațiile de achiziție date și prin conexiune directă cu un calculator de tip PC; Cablul de 
conexiune cu o lungime minimă de 2 m; Mufe de conexiune compatibile cu stațiile de achiziție date; Protecție împotriva radiațiilor solare; 
Cablu de calibrare a senzorului de temperatură; 

TRADUCTOR COMPLEX 
PENTRU MASURARE VITEZA 
SI DIRECTIE VANT 

Traductor complex pentru măsurarea vitezei si direcției 3D a vântului .  Conține un anemometru pentru cercetare, cu posibilitatea măsurării  
vitezei vântului pe trei direcții ortogonale; Domeniul minim de măsurare a vitezei vântului este de la 0 m/s, la 65m/s; Precizia de măsurare 
este de 0,02 m/s sau mai bună. Direcția vântului (pe trei direcții ortogonale) de la 0° până la  359° cu o precizie de 0,1° sau mai buna; Ieșire 
digitală și software de achizitie date si vizualizare 
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STATIE MOBILA PENTRU 
ACHIZITIA DATELOR 

Sistem utilizat pentru achiziția datelor la măsurători externe, în teren. Sistemul de achiziție de date este utilizat atât pentru măsurători în 
regim static de solicitare (cu un număr relativ scăzut de valori măsurate pe secundă), cât și pentru măsurători în regim dinamic (cu un 
număr mare de valori măsurate pe secundă). Dispozitivul asigură o operabilitate simplă în condiții de amplasare în teren; este durabil și 
robust; nu influențează prin deformabilitate și flexibilitate mărimile măsurate; este alcătuit într-un sistem modular multicanal independent 
sau interconectabil;   
Număr de canale de măsură: minim  24 canale de măsură, universale (utilizate pentru măsurători statice și dinamice); Achiziția de date se 
face în sistem paralel, sincronizat, fără multiplexare; Convertor A/D de minim 24 biti pe fiecare canal de măsură;  Clasa de precizie: mai 
buna sau egala cu 0,1 %; Rata de date (cu o precizie de ±10%) : minim 10 kS/s, cu posibilitatea utilizatorului de a alege o rate de achiziție 
mai mică (fracționabilă la cel mult kS/s); Filtre trece-jos ajustabile (Bessel, Butterworth) de la 0 pana la minim 3000 Hz; suport pentru 
tehnologie TEDS sau echivalent ce permite identificarea automată a senzorului; Alimentare senzor: 5 ... 24 V; Toate intrările să fie izolate 
electric; Permite conectarea traductoarelor la o distanta de cel puțin 50 m. 
PC mobil (laptop): 1buc compatibil cu modalitățile de comunicare a sistemului 
Alimentare AC prin  alimentator extern sau intern cu tensiune de la rețea de curent AC de 220V; 
Cablu de conexiune cu PC mobil (laptop) care să permită transmiterea de date cu frecvență mare (cu o precizie de ±10%),de peste 10 kS/s  
(conexiunea cu computerul se realizează prin sistem USB 2.0 și USB 3.0 sau prin LAN 10/100/1000 sau prin alte modalități care se 
regăsesc în mod standard pe laptopurile comerciale); Echipamentul este însoțit de o licență pentru un program software pentru achiziție, 
prelucrare și analiză date măsurate; Disk CD/DVD sau echivalent cu programul software pentru achiziție, prelucrare și analiză date 
măsurate; 

SISTEM WIRELESS PENTRU 
ACHIZITIA DE DATE 

Sistem utilizat pentru achiziția datelor la măsurători externe, în teren, cu transmitere wireless a datelor către computer sau o rețea de 
retransmitere date. Sistemul de achiziție de date este utilizat atât pentru măsurători în regim static de solicitare (cu un număr relativ scăzut 
de valori măsurate pe secundă), cât și pentru măsurători în regim dinamic (cu un număr mare de valori măsurate pe secundă). Dispozitivul 
asigură o operabilitate simplă în condiții de amplasare în teren; este durabil și robust; nu influențează prin deformabilitate și flexibilitate 
mărimile măsurate; este alcătuit într-un sistem modular interconectabil cu posibilitatea transmiterii de date în sistem wireless.  
Înregistrare locală a datelor măsurate, pe card de memorie de minim  10 GB sau pe Hard-Disk; Procesor integrat cu sistem de operare 
Windows sau echivalent, Achiziția de date se face în sistem paralel, sincronizat, fără multiplexare; 
Gama minimă a frecvenței de achiziție și înregistrare/retransmitere de date pe fiecare canal: de la 1 Hz până la  10000 Hz (de la o valoare 
pe secundă, până la 10000 de valori pe secundă), fracționabilă de utilizator la maxim 500 de valori măsurate pe secundă; Interfețe de 
conectare cu PC (laptop sau deskstation) prin LAN 10/100/1000, Wireless LAN, USB 2.0 și 3.0, Digital I/O, RS-232 sau echivalent; 
Posibilitate conectare la un monitor (prin interfață DVI sau echivalent); Configurarea canalelor de măsură: manuală sau automată ( prin 
tehnologia TEDS sau echivalent ce permite identificarea automată a senzorului), Posibilitate înregistrare date de măsură cu minim 2 viteze 
diferite de înregistrare ( regim static / regim dinamic ); Posibilități multiple de moduri de înregistrare: continuu, la intervale de timp 
prestabilite, valori de vârf, buffer circular; Programare secvențe automate de înregistrare; Posibilități multiple de pornire a înregistrării 
(triger): intrări analogice, digitale, valori calculate; alimentare AC prin alimentator extern sau intern cu tensiune de la rețea de curent AC de 
220V; Cablu de conexiune cu PC; Cablu de conexiune cu stația de achiziție de date; Licență pentru un program software pentru achiziție, 
prelucrare și analiză date măsurate de tip server; Disk CD/DVD cu programul software pentru achiziție, prelucrare și analiză date măsurate 
de tip server. 

SCLEROMETRU DIGITAL Echipament pentru determinarea indicelui de recul în scopul determinării rezistenței betonului în stratul superficial 
BETONOSCOP DIGITAL Echipament pentru determinarea indicelui de recul în scopul determinării rezistenței betonului în stratul superficial 
PAHOMETRU DIGITAL Echipament pentru determinarea poziției și diametrului armăturilor în elementele de beton armat 
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CHUM (CROSS-HOLE 
ULTRASONIC MONITOR) sau 
similar) 

Echipament pentru determinarea calității betonului în piloți și coloane prin metoda ultrasonică 

PET (PILE ECHO TESTER) sau 
similar Echipament pentru determinarea continuității betonului în piloți și coloane prin metoda impedanței mecanice 

FLEXIMETRU Aparat de măsură a deplasărilor transversale la elemente de construcţii. 
   
 
ECHIPAMENT DE TRANSPORT 
TEHNOLOGIC 

CAMION 4X4. Camion cu 2 axe pentru transporturi grele Norme de poluare EURO 5. Motor diesel Putere minim 240 CP. Cutie de viteza 
manuala sau robotizată. Incarcare permisă minimă 6t. 

AUTOLABORATOR TIP 1 
Autoutilitara 3 locuri, prevazuta cu rafturi, rasteluri, masa de lucru, chiuveta, rezervor de apa, instalatie electrica 12V inluminat interior, 
omologare RAR. Peretii laterali, frontali si tavanul izolati termic si fonic, cu rezistenta mare la agenti naturali si corozivi. Podea acoperita 
de rasina epoxidica sau similar 

AUTOLABORATOR TIP 2 
Autoutilitara de teren 4x4 cu cabina dubla si bena de transport  acoperita cu închidere tip ”hardtop” si prevazuta cu cutii pentru depozitarea 
si transportul echipamentelor de cercetare in situ, motor turbo diesel EURO 5, transmisie manuala, putere 120 ÷ 180 CP, caroserie pick up 
cu cabina dubla si bena de transport,  numar locuri 5, aparatoare de noroi 

MOBILER 
Birou ca casetierea din pal cu lungime de maxim 180 mm, adancime de maxim 90 mm. Etajera pal cu latime de maxim 120 mm, inaltime 
maxim 210 mm, maxim 6 polite cu inaltime reglabila. Dulap cu usi cu latime de maxim 120 mm, inaltime maxim 210 mm, maxim 6 rafturi. 
Scaun office cu inaltime reglabila, dotat cu zonă de susținere a zonei lombare sau spătar reglabil. Scaun vizitator. Cuier. Cos gunoi metalic. 
Tabla magnetica cu stativ. 

SERVER RACK ECHIPAT 
COMPLET 

Server Rack cu procesor 2x Procesor cu minim: 2.60GHz, memorie 32 GB. HDD 8x300 GB. Sloturi expanisune:3. Network LOM 331FLR. 
Porturi min: 1x SD slot; 1xserial; 2xgraphics;2x Network RJ45; 2USB 2.0. Sursa alimentare 2 x 460W. Placa Video. Include switch 
comunicatii, sistem de supraveghere video, acces point. 

LAPTOP Configuratie minima: procesor minim 2,4GHz, minim 16Gb RAM, minim 2 TB HDD, memorie video minim 3Gb, ecran minim 17', sistem 
de operare profesional, greutate maxima 4 kg. 

MULTIFUNCTIONALA format minim A4, copiere, imprimare, scanare, fax, laser color, viteza copiere minim: 21 cpm, rezolutie minima :600 X 600 dpi, viteza 
printare minima: 21 ppm, rezolutie minima:600 X 600; rezolutie minima scanner: 600 X 600 dpi; viteza transmisie fax minim 33,6 Kbps  
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8. Preluare din Contractul de Finantare – Martie 2014 

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 
Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 10.000.000 lei (zece 
milioane lei): 
- valoare totală eligibilă în suma de 10.000.000 lei 
- valoare neeligibilă în suma 0 lei, din care TVA 0 lei 
 

Valoarea 
Totală 
  a 
Proiectului 
(lei) 

Valoarea 
 totală 
eligibilă a 
Proiectului 
(lei) 

Valoarea 
eligibilă 
nerambursabilă 
acordata 
din FEDR 
 85,26% 
(lei) 

Valoarea  
eligibilă 
neram 
bursabilă 
acordata din  
bugetul 
naţional  
14,74% 
(lei) 

Valoarea 
eligibilă 
maxima 
nerambursabilă 
 acordata 
 din 
fonduri 
publice 
(lei) 

Co- 
finanţarea 
eligibilă 
a  
Beneficiaru 
lui 
(lei) 

Valoarea ne- 
eligibilă 
a Proiectului 
(lei) 

TVA 
aferentă 
cheltuielilor 
eligibile 
(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 = 2 +7 2 = 5+6 3 4 5= 3 + 4 6 7  
10.000.000 10.000.000 8.526.000 1.474.000 10.000.000 0 0 0 

 
Valoarea proeictului a fost redusă de la 14.248.591lei (Ianuarie 2014) la 10.000.000lei (Martie 
2014) ca urmare a reducerilor bugetare impuse de Finanţator. 
 
ARTICOLUL 16 – PERSOANE DE CONTACT ŞI ADRESE  
Reprezentantul legal al Beneficiarului este Prof.Univ.Dr. Iohan NEUNER – Rector,  Tel: 
021/242.11.61, Fax: 021/242.02.72, E-mail: neuner@utcb.ro 
 
Directorul de proiect este Dr.ing. Andrei Constantin OLTEANU, Sef lucrari,  Tel: 0722.708.335, 
Fax: 021/343.36.18, E-mail: andrei.olteanu@utcb.ro  
 
Persoana de contact a Beneficiarului este Dr.ing. Andrei Constantin OLTEANU, Sef lucrari,  Tel: 
0722.708.335, Fax: 021/343.36.18, E-mail: andrei.olteanu@utcb.ro / Ing. Cristina Tomșa, Tel: 
0723.805.236, E-mail: tomsa.cristina@utcb.ro. 
 
Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este ec. Paula ILIESCU, Director economic, Tel: 
021/242.84.93, Fax: 021/242.84.93, E-mail: paulai@utcb.ro 
 
Persoana de contact din cadrul Organismului Intermediar este Cezar Dinculescu, 
cezar.dinculescu@ancs.ro, 021-317.66.36.-106/105) 
 
Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi 
titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS şi se va transmite la următoarele adrese: 
 
Pentru Beneficiar: Bd. Lacul Tei, nr.122-124, sector 2, Bucuresti 
Pentru Organismul Intermediar: Biroul Regional București - Ilfov 
 
 

mailto:neuner@utcb.ro
mailto:andrei.olteanu@utcb.ro
mailto:andrei.olteanu@utcb.ro
mailto:paulai@utcb.ro
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Persoane care au semnat contractul – Martie 2014 
Organismul Intermediar  
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Beneficiar 
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 

Direcţia Generala Organism Intermediar  
pentru Cercetare 
Director General, 
Dana Violeta Gheorghe 

Reprezentant legal, 
Rector Universitatea Tehnica de Constructii 
Bucuresti 
Prof Univ. Dr. ing. Iohan Neuner 

Consilier juridic, 
Gina Grec 

Jurist, 
Consilier juridic Georgeta Ghiauș 

Responsabil cu contractarea 
Consilier, 
Ileana Gabriela Niţu 

Director economic, 
Ec. Paula Iliescu 

Responsabil cu întocmirea contractului Director proiect, 
Sef lucrari Dr.ing. Andrei Constantin Olteanu 

 
Echipa de implementare a proiectului 
Director de proiect:    Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin Olteanu 
Responsabil tehnic:   MSc. ing Cristina Tomșa 
Responsabil științific:   Prof. univ. dr. ing. Mihai Dicu 
Asistent director proiect:  Conf. univ. dr. ing. Mădălina Stoian 
Responsabil achiziții:   Ec. Mihaila Costandache 22.03.2014÷04.10.2014 
     Ec. Cristian Cenuşă  22.10.2014÷28.11.2014 
     Ing. Cristian Cordiş  11.12.2014÷06.03.2015 
     Ec. Nina Văduva  16.03.2015÷22.12.2015 
Consultant extern implementare: Ec. Andrei Voicu, Ec. Constantin Popescu, Ec. Ioana Popa, 
     Ec. Maria Guler  06.2013÷08.2014 
     Ec. Roxana Lazăr  09.2014÷22.12.2015 
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9. Achiziţii realizate la finalizarea proiectului – 22 Decembrie 2015 

Pozitia 
din CF 
Lista AC 

Denumirea 
bunului achizitionat 

Contract 
Nr/Data 

Valoare 
Contract lei 
(inclusiv 
tva) 

Cerere 
Rambursare 
/Cerere 
Plata 

PV Receţie 
PV Punere în Funcţiune 

1 Echipament de 
Transport tehnologic 

5275/ 
09.06.2015 522040.00 CP5 

PV predare primire 10619 si 
PV receptie nr. 
10620/06.10.2015 

2 Autolaborator tip 1 11335/ 
11.12.2014 155000.00 CP1/CR4 

PVR PIF073455/20.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1161/05.02.2015 

3 Autolaborator tip 2 2894/ 
24.03.2015 174170.40 CP2 

PVR PIF074585/08.05.2015 
PV receptie finala 
4507/18.05.2015 

4 Echipament de foraj 
și accesorii  

1282/ 
10.02.2015 791740.00 CR5 

PVR 54/27.03.2015 
PV predare-primire 
51/27.03.2015 
PV predare-primire 
53/27.03.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
58/30.03.2015 
PV punere in functiune si 
testare nr. 3097/30.03.2015 

5 Penetrometru 5819/ 
23.06.2015 823902.87 CP4/CR9 

Proces verbal de predare-
primire 
nr. 7399/30.07.2015 
7572/04.08.2015 
Proces verbal de recepţie 
nr. 7400/30.07.2015 
Proces verbal de instruire 
nr. 7652/06.08.2015 

6 Dilatometru seismic 5819/ 
23.06.2015 125100.97 CP4/CR9 

Proces verbal de predare-
primire 
nr. 7399/30.07.2015 
7572/04.08.2015 
Proces verbal de recepţie 
nr. 7400/30.07.2015 
Proces verbal de instruire 
nr. 7652/06.08.2015 
 

7 Umidometru portabil 11803/ 
23.12.2014 

162688.00 

CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

8 Densimetru nenuclear 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
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1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

9 Placa dinamica  11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

10 Set test CBR in situ 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

11 Rezistivimetru sol 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

12 Baterie 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

13 
Set echipamente 
amplasament 1 
Debleu adanc 

7900/ 
13.08.2015 4168792.25 

CP6 

PV receptive finala 11365/ 
20.10.2015 
PV instruire 11530/ 
23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

14 
Set echipamente 
amplasament 2 
Rambleu inalt 

CP6 

PV receptive finala 11365/ 
20.10.2015 
PV instruire 
11530/23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

15 
Set echipamente 
amplasament 3 
Versant instabil 

CP6 

PV receptive finala 11365/ 
20.10.2015 
PV instruire 11530/ 
23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

16 

Set echipamente 
amplasament 4 
Incarcarea de proba 
asupra unui 
element fisat 

CP6 

PV receptive finala 11365/ 
20.10.2015 PV instruire 
11530/23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

17 Set echipamente 
amplasament 5 CP6 PV receptive finala 11365/ 

20.10.2015 PV instruire 
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Structura de sprijin 
Discontinua 

11530/23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

18 

Set echipamente 
amplasament 6 
Structura de Sprijin in 
zona 
urbana – excavatie si 
tunel in 
zona urbană 

CP6 

PV receptive finala 11365/ 
20.10.2015 PV instruire 
11530/23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

19 Accelometru 
capacitiv triaxial 

3625/ 
21.04.2015 838516.79 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015PV instruire 
si punere in functiune nr. 
6921/20.07.2015 

20 

Conditionator de 
semnal 
pentru accelerometru 
capacitiv 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

21 Accelerometru 
piezoelectric triaxial CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

22 

Conditionator de 
semnal 
pentru accelerometru 
piezoelectric 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.201 PV receptive 
finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

23 

Cablu de conexiune 
pentru 
accelerometru 
capacitiv 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

24 

Cablu de conexiune 
pentru 
accelerometru 
piezoelectric 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 
PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

25 Traductori de CP3/CR8 PV receptive cantitativa 
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deformatii 
specifice 

6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015PV instruire 
si punere in functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

26 
Traductori de 
deformatii 
specifice 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

27 
Materiale pentru 
protectia 
marcilor tensometrice 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015PV instruire 
si punere in functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

28 Traductori de 
deplasare CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.201 
PV receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 
 
 

29 

Sistem de montaj 
pentru 
traductorii de 
deplasare 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

30 
Sistem de montaj 
pentru 
traductori de deplasare 

CP3/CR8 

PV receptive cantitativa 
6825/16.07.2015 PV 
receptive finala calitativa 
6918/20.07.2015 
PV instruire si punere in 
functiune 
nr. 6921/20.07.2015 

31 

Traductori de 
deformare 
cu fibra optica tip 
distribuit 
DiTest pentru 
monitorizare structuri 
De dimensiuni mari 

1219/ 
06.08.2015 
1219/ 
06.08.2015 

1100266.88 

CP3/CR8 
PV predare-primire 
echipamente 
4238/08.05.2015 

32 Unitate citire senzori 
tip DiTest CP3/CR8 

PV predare-primire 
echipamente 
4238/08.05.2015 

33 Traductori de 
temperatura 3625/ 

21.04.2015 838516.79 CP3/CR8 
PV predare-primire 
echipamente 
4238/08.05.2015 

34 Traductori de CP3/CR8 PV predare-primire 
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umiditate echipamente 
4238/08.05.2015 

35 

Traductor complex 
pentru 
masurare viteza si 
directie 3D a vantului 

1219/ 
06.08.2015 1100266.88 CP3/CR8 

PV predare-primire 
Echipamente 
4238/08.05.2015 

36 Statie mobila pentru 
achizitia datelor  3625/ 

21.04.2015 838516.79 

CP3/CR8 
PV predare-primire 
Echipamente 
4238/08.05.2015 

37 Sistem wireless pentru 
Achizitia de date CP3/CR8 

PV predare-primire 
echipamente 
4238/08.05.2015 

38 Sclerometru digital 11803/ 
23.12.2014 

184760.00 

CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 
PV instruire 
1162/05.02.2015 

39 Betonoscop digital 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

40 Pahometru digital 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

41 CHUM(Cross-hole 
Ultrasonic Monitor) 

11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
1160/05.02.2015 PV 
instruire 1162/05.02.2015 

42 PET(Pile Echo Tester) 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 1160/05.02.2015 
PV instruire 162/05.02.2015 

43 Fleximetru 11803/ 
23.12.2014 CP1/CR4 

PVR PIF074369/28.01.2015 
PIF074376/28.01.2015 
PV testare si punere in 
functiune 1160/05.02.2015 
PV instruire 
1162/05.02.2015 

44 Set Mobilier birou 6552/ 
04.08.2014 20187.20 CR1 PVR 8228/ 

29.09.2014 

45 Server Rack 
echipat complet 

6766/ 
14.08.2014 94986.48 CR1 PVR 8227/ 

29.09.2014 

46 Laptop 6766/ 
14.08.2014 7433.80 CR1 PVR 8227/ 

29.09.2014 
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47 Multifunctionala A4 
color 

6766/ 
14.08.2014 3661.72 CR1 PVR 8227/ 

29.09.2015 

48 Software 
amplasamente 

7900/ 
13.08.2015 38779.636 CP6 

PV receptive finala 
11365/20.10.2015 
PV instruire 11530/ 
23.10.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
11529/ 23.10.2015 

49 Software tip GEO 5 
Comanda 
10302/ 
18.11.2014 

51051.792 CR6 
PV receptie si punere in 
functiune 
nr. 1723/23.02.2015 

50 Software Geotehnic 
full + 1 extra licenta 

Comanda 
10303/ 
18.11.2014 

38555.692 CR3 

Proces verbal de receptionare 
a 
mijloacelor de baza nr. 
143 si 144 din 19.11.2014 

51 Aplicatie tip Office 6766/ 
14.08.2014 1705.00 CR1 Alicatie tip Office 

PVR 8227/29.09.2014 

52 

Software tip Client – 
Software 
pentru achiziția și 
prelucrarea 
datelor măsurate 
experimental 

1219/ 
06.08.2015 

1100266.88 

CP3/CR8 

PV recepție finală 
echipamente 
4238/08.05.2015 PV 
instruire 
etapa 1 
nr. 5876/24.06.2015 PV 
instruire 
etapa 2 nr. 6992/ 21.07.2015 

53 

Software tip Server – 
Software 
de tip server pentru 
achiziția și 
prelucrarea datelor 
măsurate 
experimental 

1219/ 
06.08.2015 CP3/CR8 

PV recepție finală 
echipamente 
4238/08.05.2015 PV 
instruire 
etapa 1 nr. 5876/24.06.2015 
PV instruire 
etapa 2 nr. 6992/ 21.07.2015 

54 

Sistem portabil si 
compact de 
filmat si vizualizat 
puturi 
si foraje adanci 

11802/ 
29.10.2015 

370760.00 

CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 

55 Echipamente protectie 11802/ 
29.10.2015 CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 

56 
Sistem topografic 
preluare 
coordonate 

11802/ 
29.10.2015 CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 

57 Telemetru 11802/ 
29.10.2015 CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 

58 Statie emisie receptie 11802/ 
29.10.2015 CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 
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59 Busola geologica 11802/ 
29.10.2015 CR10 

PV livrare 12644/18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
12645/18.11.2015 

60 Aparat foto/camera 
foto 

11803/ 
29.10.2015 

115510.96 

- 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

61 Videoproiector 
portabil 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

62 Sistem supraveghere 
video cu 2 camere 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

63 Laptopuri - model 1 
complet dotate 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

64 Laptopuri - model 2 
complet dotate 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

65 Statii de tip desktop 
complet dotate 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

66 
Dispozitiv mobil de 
stocare 
date minim 2 TB 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

67 Echipament UPS 11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 
13251/ 27.11.2015 

68 Router wireless - tip 1 11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 13251/ 27.11.2015 

69 Router wireless - tip 2 11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 13251/ 27.11.2015 

70 Imprimanta 
multifunctionala tip 1 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 13251/ 27.11.2015 

71 Imprimanta 
multifunctionala tip 2 

11803/ 
29.10.2015 - 

PV 12646/ 18.11.2015 
PV testare si punere in 
functiune 13251/ 27.11.2015 

72 Mobilier 
Comanda 
13412/ 
03.12.2015 

27032.00 - PV livrare 13732/ 
10.12.2015 

73 Aparat Aer conditionat 
Comanda 
12931/ 
23.11.2015 

7811.00 - 
PV receptie finala 
si punere in functiune 
FN/25.11.2015 
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10. Documente emise în cadrul contractului 

Document Număr de Documente 
Cereri de Rambursare (CR) 8 
Cereri de Plată (CP) 6 
Cereri de Rambursare aferente Cererilor de Plată 6 
Fiecare Cerere de Rambursare şi Cerere de Plată 
a fost urmată de 3÷4 sesiuni de Clarificari 3÷4 Clarificări la CR şi CP 

Rapoarte de Progres 20 
Revizuire SF şi CF 2 
Notificari către ANCS 19 
Acte Adiţionale la Contract rezultate în urma Notificărilor 4 
Dosare de Achizitie depuse pentru Verificare Exante 10 

 
Solicitare prefinanţare (2.000.000 lei): 2 etape de solicitare (500.000+1.500.000) 
 
Corecţii Financiare din motive de Procedură Achiziţii: 25.122.40 lei (achitată din Contracte 
Cercetare Director Andrei Constantin Olteanu) 
Referinţă: 
Cerere de Plata Nr. 1 (CP1) - 1275-10.02.2015.pdf 
Notificare ANCS pentru Cerere de Plata Nr .1 (CP1) - Corectie Financiara.pdf 
Contestatie si Acte Insotitoare 20 Martie 2015.pdf 
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11. Rezultate obţinute 

11.1. Îndeplinirea Indicatorilor Proiectului 
11.1.1. Indicatori pentru perioada de implementare 2014÷2015 

Indicator Propus în CF Îndeplinit 
Laboratoare CD nou create 
prin proiect (numar) 3 3 / 100% 

Echipamente CD in valoare de peste 100.000euro 
achizitionate pe proiect (numar) 3 3 / 100% 

Suprafata amenajata (metri patrati) 100 100 / 100% 

11.1.2. Propunerile Departamentelor – bază pentru SF şi CF 

Aparatură achiziţionată conform CF 
Propunere Departament 
Oferte de Preţ 
Notă de Fundamentare 

Îndeplinit 

Laborator de Monitorizare 
Geotehnică a Infrastructurilor DGF 100% 

Laborator de Monitorizare 
Structurală Poduri şi Tuneluri DRMPT şi DGF 100% 

Laborator de Monitorizare 
Drumuri şi Căi Ferate DGF 100% 

DGF  Departamentul de Geotehnică şi Fundaţii 
DRMPT Departamentul de Reziztenţa Materialelor Poduri şi Tuneluri 
DDCFMC Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţii 

11.1.3. Gestiunea aparaturii distribuită pe Departamente 
Situaţia Gestiunii Aparaturii achiziţionată 
conform CF Gestionar 

Laborator de Monitorizare 
Geotehnică a Infrastructurilor DGF  Andrei Constantin Olteanu 

Laborator de Monitorizare 
Structurală Poduri şi Tuneluri DRMPT Cristian Ghindea 

Laborator de Monitorizare 
Drumuri şi Căi Ferate DGF  Andrei Constantin Olteanu 

DGF  Departamentul de Geotehnică şi Fundaţii 
DRMPT Departamentul de Reziztenţa Materialelor Poduri şi Tuneluri 
DDCFMC Departamentul de Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţii 

11.1.5. Activitate de publicitate 
Activitate Propus în CF Îndeplinit 
Publicare anunţuri în ziare de „mare tiraj” 2 2 / 100% 
Panouri publicitare si materiale publicitare conform CF 2 2 / 100% 
Publicaţii în reviste de specialitate (tipărit şi on line) 5 4+1 / 100% 
Conferinta de incheiere proiect si diseminare rezultate 
contract 648/21.03.2014 1 1 / 100% 
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11.1.6. Indicatori de rezultat pentru perioada post implementare 2016÷2020 

Indicator Propus 
în CF Îndeplinit 

Locuri de munca create în CD datorită 
Proiectului (număr) 4 

În fază de evaluare formă de 
contract şi modalitatea de 
angajare (concurs) 
Departamentul Resurse Umane 

Proiecte internationale în care va fi implicată 
infrastructura (număr) 2 

2 / 
Evaluat de Partener 
Evaluat de UTCB 

Responsabil implementare: Director de Proiect 

11.1.7. Surse de Finanţare pentru perioada 2014÷2016 Implementare Proiect – Contracte având ca 
responsabili Andrei Constantin Olteanu şi Cristina Tomşa 
- pentru finanţare amenajări spaţii colaterale (Sala III4 - Centru de Calcul, Sala III13 şi Sala I1) 
- traduceri autorizate documente pentru licitaţiile internaţionale 
- plăţii taxe de mediu, înmatriculare, RCA autoturisme – Laboratoare Mobile 
- continuarea activităţii de cercetare în domeniul de Monitorizare Geotehnică şi Structurală 
(consumabile nefinanţabile prin Proiect) 
- iniţierea de Contracte de Cercetare pentru Personal de Specialitate IT altele decât locurile de 
muncă de creat prin Proiect. 
 
Contracte 2013 
02 16 2013 Monitorizare DN14 Strabag 
28 47 2013 Determinari de Laborator Geotehnic Saidel Engineering 
29 48 2013 Monitorizare Centura Iasi Vega 93 
31 49 2013 Contract Monitorizare Cluj SBR Soletanche 
33 56 2013 Contract Laborator Metroul SA 
51 2013 SG si Monitorizare Nepi 
52 94 2013 AMV Grup Monitorizare Inclinometrica 
53 2013 Laborator Stejarii 
54 2013 Nepi SG Excavatie 
55 2013 Experiza Tehnica DRDP Brasov 01 
56 2013 Experiza Tehnica DRDP Brasov 02 
57 150 2013 Kaufland Ploiesti 
58 140 2013 Contract Monitorizare Mega Image SBR Soletanche 
59 157 2013 Studiu Geotehnic Catedrala Mantuirii Neamului 
60 137 2013 DRDP Iasi Proiect de Monitorizare 
61 206 2013 Determinari TX CCCF Noiembrie 2013 
62 215 2013 Studiu Geotehnic Profesor Vlad Ion 
62 2013 Lucrari de Prospectare si LG Ziduri Mosi 23 Noiembrie 2013 
63 163 2013 Contract Laborator Geo Construct Design 
64 223 2013 Dna Profesor Stanciucu 
65 2013 Determinari de LG Strabag IFIN HH 
66 234 2013 Studiu Geotehnic Profesor Vlad Ion 
 
Contracte 2014 
71 14 2014 Proiectare Infrastructura Govora 
72 15 2014 Determinari de Laborator Geotehnic Pazygeo 
73 2014 Consultanta Hochtief Aeroport Kogalniceanu 
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74 Geoarc Studiu Geotehnic Aeroport Tulcea 
75 30 2014 Monitorizare Versant Baraj Catamarasti 
76 97 2014 Studiu Geotehnic Transgaz Ecoterra Podisor Corbu 
78 76 2014 Raport Tehnic si Expertiza Depozit Kaufland Turda 
79 Determinari de LG TX Agisfor 
80 34 2014 Monitorizare Impregillo 
81 93 2014 Determinari de LG Vega93 
82 94 2014 Studiu Geotehnic Autostrada ST Lot 4 
83 95 2014 Studiu Geotehnic VARD Tulcea Concept Structure 
85 96 2014 Determinari TXUU Agisfor 
86 97 2014 Studiu Geotehnic Basarabi Bloc ANL Ecoterra 18 Mai 2014 
87 98 2014 Studiu Geotehnic Strazi Siminoc si Murfatlar 
88 Studiu Geotehnic Arpasu de Jos Brasov 29 Mai 2014 V01 
89 Studiu Geotehnic de Detaliu DN6 Domasnea Iulie 2014 
90 Studiu Geotehnic Oltenita Andrei Bogdan 
92 LG DN73C Geoserv Iulie 2014 
94 2014 Expertiza Kaufland Ploiesti 
102 SG Gara Mangalia CF 
103 185 2014 SG Ploiesti TMB 
104 186 2014 Determinari de LG Hidrogeofor 
105 187 2014 Detaliere Proiectare Buzesti 
106 SG Gizdaru B2 Giurgiu LEA Cristian Valcu 
106 SG Gizdaru TrM Giurgiu LEA Cristian Valcu 
106 SG Gizdaru Zirconiu Giurgiu LEA Cristian Valcu 
107 SG Mostistea Ialomita LEA Cristian Valcu 
112 Studiu Geotehnic Strazi Rasova 
113 Monitorizare Lot 4 AST 
114 218 2014 Bauer Romania 
115 220 2014 ACE Determinari Dana 80 
116 226 2014 Proex Construct Determinari 
117 227 2014 Pazygeo Proiect Determinari 
118 Versant Campina Cornu Parc Solar 
119 Versant Campina Cornu Hotel 
220 Statie de Epurare Sinaia 
221 SG Drumuri Cochirleni 
222 SG Drumuri Rasova 
224 249 2014 Biserica Marcuta 
226 SGD Licee Constanta 
227 2014 Passavant Roediger Statie de Epurare Sinaia 
228 2014 Determinari de LG Geo-Serv 
231 Determinari Piatra Sparta Republica Moldova 
232 Poduri DN1 Cristi Valcu 13 Noiembrie 2014 
235 SG Chirnogeni Constanta 
236 284 2014 Monitorizare Turda Porr 
238 Expertiza Cora Pantelimon Bucuresti 
239 Canal Cama Giurgiu Catalin Popescu 
240 Oltenita Hala Andrei Bogdan 
241 AECOM Slatina 
 
Contracte 2015 
237 39 2014÷2015 Autostrada Sebes Turda Lotul 2 
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242 1 2015 Andrei Bogdan DN2 
243 2015 Consultanta Govora 
246 2015 Determinari pe Argila Nisipoasa de Londra 
248 2015 DN17D DP Consult 
250 37 2015 SGD Pod Teregova Aktor 
251 2015 Monitorizare Cetatea Sucevei 
252 2015 BRD Terenuri Snagov 
256 89 2015 Monitorizare Catamarasti 2015 
257 70 2015 A3 Ogra Consis 
260 146 2015 BRD Consultanta Ternuri BRD 
261 71 2015 Keller Cocora 
264 114 2015 IFIN Consultanta UTCB 
266 2015 Consultanta Lotul 2 Aktor 
267 2015 Monitorizare Strada Mendeleev 
270 2015 Consultanta Monitorizare Petrom 
271 2015 SG Pod Ungheni 
272 Determinari de LG si Consultanta Murfatlar 30 Iulie 2015 
273 Depunere POC 2015 Andrei Olteanu si Cristina Tomsa 
274 Tisa Geoserv 05 August 2015 
275 141 2015 Kaufland Ploiesti 
276 Consultanta Geoserv Pod Ungheni 
277 143 2015 SBR Monitorizare Site Chitila 
278 2015 SGD Laromet 
280 2015 Hidroconstructie Livezeni 
281 2015 Revizuire SF Comarnic Cristian 0 Septembrie 2015 SPEA 
282 2015 Consultanta Cernavoda Depozit Deseuri Radioactive 
283 2015 Strabag 
286 201 Autostrada Pitesti Sibiu 
288 2015 Tunel Turdas 09 Octombrie 2015 
292 20015 Monitorizare Dj203H Dedulesti Buzau 
294 2015 Geoserv Pod Tisa 
296 2015 Consultanta AST L2 Aktor Euroconstruct 
298 223 2015 Monitorizare Porr Lot 4 AST 
 
Contracte 2016 
01 2016 SG Sediu Sartorom Magurele 
02 2016 Aeroport Otopeni Geo Arc 
03 SG Drumul Gilaului Bucuresti SC Brick & Brains Imobiliare SRL 
Monitorizare Livezeni – continuare 2016 
Monitorizare Cătămărăşti – continuare 2016 
Monitorizare SBR Chitila – continuare 2016 
Consultanţă IFIN-HH – continuare 2016 
Implementare (reabilitare) Sistem de Monitorizare Baraj Siriu 
Implementare Sistem de Monitoriare Tunel Turdaş – implementare în baza Proiect ID 1936 cod 
SMIS 49184 pentru CMIIM (tunel în excavaţie deschisă – cut and cover) 
Monitorizare Lotul 4 AST – continuare 2016 
Monitorizare Lotul 2 AST –2016 (contract în curs de semnare): Implementare Monitorizare pentru 
2 Amplasamente conform CF Proiect ID 1936 cod SMIS 49184 pentru CMIIM (debleu şi rambleu) 
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11.2. Amenajare Spaţii, Aparatură, Echipamente 
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12. Probleme administrative şi de publicitate de rezolvat 

12.1. Regulament de înfiinţare Centru de Cercetare în cadrul Universității / Facultaţii 
Iniţierea procedurilor de înfiinţare a Centrului / Laboratoarelor de Cercetare în cadrul Facultaţii prin 
colaborarea Departamentelor de Profil care participă cu laboratoarele de specialitate la acţiunea de 
monitorizare geotehnică şi structurală. 

12.2. ROF Centru de Cercetare multidisciplinar 
Analiza formei actuale de ROF propusă de Echipa de Implementare Proiect şi completată / 
modificată de membrii echipei tehnice (Poduri şi Tuneluri şi Geotehnică şi Fundaţii). 

12.3. Implementarea rezultatelor proiectului (2014÷2015) pe Platforma ERRIS 
(ERRIS Engage in the Romanian Research Infrastructures System) 

 
 
Preluare Email Thu 21/01/2016 15:53 (support@uefiscdi-direct.ro) 
„Andrei Constantin Olteanu 
The UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI account owner has 
recommended you as administrator for Research infrastructure for monitoring the impact of roads 
and railways on the environment profile on ERRIS. 
ERRIS is an online platform which provides information and easy access to those who would like to 
benefit of the Romanian public and private infrastructures' services. 
As administrator of this profile you can: 
- improve the visibility of the research infrastructure by editing the institutional profile as you deem 
appropriate; 
- mantains contact with the platform members in order to have a clear view of the infrastructure's 
bookings” 
 
Document elaborat de: 
Director de Proiect, 
Conf.univ. dr. ing. Andrei Constatin Olteanu 
 
Responsabil tehnic, 
MSc. ing. Cristina Tomșa 
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