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1. INTRODUCERE 
 

Studiul de faţă s-a întocmit la cererea beneficiarului pentru stabilirea condiţiilor geotehnice 
şi hidrogeologice pentru localităţile Ghiroda şi Giarmata Vii din Com. Ghiroda, jud. Timiş. 
La baza studiului au stat lucrările de prospectare geotehnică (pentru faza de PROIECT DE 
EXECUTIE) stabilite conform NP 074/2013 şi executate pe amplasament (planşa 1) 
prezentate în lucrare, constând din : 

- paisprezece foraje executate până la adâncimea de 6,00 m faţă de nivelul terenului 
natural (F1-F14). 

- paisprezece sondaje de penetrare dinamică uşoară cu con (PDU1-14), realizate pe 
amplasamentul cercetat cu adâncime de 6,00 m. 

- alte informaţii de specialitate existente pentru zona amplasamentului în studii 
realizate de elaboratori. 

 
 

2. DATE GENERALE (AMPLASAMENT SI CONSTRUCTII) 
 

2.1 Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în comuna 
Ghiroda,  jud. Timiş, identificat prin planul de situaţie anexat. 

 
2.2 Terenul are o suprafaţă plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de 

alunecare. 
 

2.3 Amplasamentul în studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din 
câmpia joasă TIMIŞ - BEGA denumită depresiunea panonică. Asfel zona menţionată se 
încadrează în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenţei apelor 
curgătoare, care au dus în timp la transportarea şi depunerea de particule fine (din diverse 
roci). 

 
2.4 Suprafaţa relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în 

retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus la 
depuneri de particule cu dimensiuni şi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la 
particule de prafuri şi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere 
separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază. 
În asemenea situaţii, stratificaţia poate să se schimbe pe distanţe uneori mici. 

 
2.5 Geologic, zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a 

formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri şi nisipuri, 

cu extindere la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin - granitic se află la circa 1400  
1700 m adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii (fracturi) dintre care 
prezintă interes cea cunoscută sub numele de ,,FALIA Timişoara VEST” (dar nu în cazul de 
faţă). 
 

2.6 Seismicitatea. În conformitate cu Codul P100-1/2013, perioada de colţ Tc = 0,7s. 
Factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către 
structură β0 = 2,5. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag β(T) se consideră  pt. 
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Zona Banat (fig. 3.4 din codul menţionat) iar acceleraţia orizontală a terenului pt. proiectare 
ag = 0,20g. 

 

 

Fig. 3.4 Romania -Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag  cu  
IMR = 225 ani  si 20% probabilitate de depasire in 50ani 

 
 

 
Fig. 3.5   Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ) Tc a spectrului 

de răspuns – P100-1/2013 
 

 
 

2.7 Din punct de vedere climatic, zona Ghiroda se caracterizează prin următoarele: 
a) Temperatura aerului : 

- media lunară maximă : +(2122)C în iulie, august 

- media lunară minimă : -(12)C în ianuarie 
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- maxima absolută: +40C în 16.08.1952 

- minima absolută : -29C in 13.02.1935 
 
b) Precipitaţii : 

- media lunară maximă : 70  80 mm în iulie 

- media anuală : 600  700 mm 
- cantitatea maximă în 24 h ; 100 mm 
 
c) Vântul : 
- direcţii predominante : nord – sud 
 
d) Adâncimea maximă de îngheţ : 0,70 m conform STAS 6054-77 

 
2.8 Solurile. Urmare a aşezării geografice, la interferenta dintre câmpia joasă şi 

dealurile de vest, teritoriu luat in studiu prezinta conditii geologice si fizico-geografice 
variate, fapt ce a conditionat formarea unui invelis de soluri complex. 
Astfel, solurile din spatiul analizat s-au format in conditiile unui climat continental temperat 
moderat, cu influente oceanice si mediteraneene, pe un relief format din sesuri intinse, 
ondulate , brazdate de vai de eroziune adanci, cu versanti abrupti, intens erodati, cu apa 
freatica sub 5 m adancime si roci poroase carbonatate, de tip loessoid. 
În condiţiile naturale menţionate, procesele de pedogeneza se caracterizează printr-o 
acumulare a unor cantitaţi sporite de humus (de peste 200 t/ha) de calitate superioară. 
 
Paralel cu procesele de bioacumulare, sub actiunea apei meteorice , sarurile solubile au fost 
levigate la adancimi ce cresc, in cadrul campiei, de la vest spre est. Urmare a proceselor de 
levigare a carbonatilor spre baza profilului de sol si a proceselor de alterare caracteristice 
orizontului cambic  Bv (de structura sau culoare), in cadrul spatiului cercetat au evoluat 
cernoziomurile cambice. Conceptul central al cernoziomului cambic prezinta un profil de 
tipul Am-Bv-Cca. 
Orizontul superior este Am (molic) avand valori şi crome sub 2 la materialul in stare umedă 
(culoare brun inchisa până la neagră), grosime de 40-50 cm (uneori peste 50 cm). Structura 
este glomerulară ori grauntoasă, mică şi foarte mică, de regulă bine dezvoltată. 
 
Urmează un orizont Bv, gros de 30-60 cm ,de asemenea inchis la culoare, care cel putin in 
prima parte are culori cu valori si crome sub 3,5 la materialul in stare umeda si valori sub 5,5 
la materialul in stare uscata, atat pe fetele structurale cat si in interiorul elementelor 
structurale (deci culoare ceva mai deschisa, dar apropiata de cea a orizontului A molic). 
Poate prezenta si a unui plus de argila , dar aceasta provenind din alterarea in situu, aici 
argila aflandu-se dispersata in masa solului si nu sub forma  de pelicula. 
Profilul se continua cu un orizont Cca (carbonatat acumulativ) de culoare mai deschisa (de 
obicei brun galbuie), gros de 40-50 cm si a carui limita superioara este situata intre 80-
120cm. 
Ca si cernoziomurile tipice, profilul este foarte bogat in neoformatiuni biogene (coprolite, 
cervotocine, crotovine, culcusuri si lacasuri de larve). Neoformatiunile de carbonat de calciu 
isi fac aparitia la nivelul Cca  si B/C sub forma de eflorescente, pseudomicelii, vinisoare, 
tubusoare, pete si concretiuni. 
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Factorul principal de diversificare a solurilor din cadrul spatiului cercetat este relieful. Pe 
formele plane solul evolueaza in directia imprimata de factorii bioclimatici mai sus 
mentionati, cuvertura de soluri fiind reprezentata prin cernoziomuri cambice, cernoziomuri 
argice, faeoziomuri sau preluvosoluri molice. 

 
2.9 Condiţiile hidrogeologice în zona Ghiroda s-au analizat în foraje de studiu şi 

pentru alimentări cu apă. 
Prin interpretarea hărtii cu hidroizohipse şi izofreate reiese că directia de curgere a apei 
subterane este NE - SV . 
Nivelurile piezometrice predominante sunt intre: Np = 2,0-5,0 m. 
Gradientul hidraulic este I = 1,2-1,7 ‰. 
Structura acviferă este constituită din orizontul freatic (mică adâncime) şi complexul acvifer 
de medie adâncime. 
Orizontul freatic în zona Ghiroda este diferit dezvoltat. In apropierea râului Bega este 
constituit din 2 - 3 strate până la adâncimea de 30 m, alcătuite din nisipuri grosiere şi 
pietrisuri. Permeabilitatea stratelor este bună:  Kf = 10-15 m/zi. Debitele specifice sunt 
cuprinse între 1,0 - 1,2 l/s/m. Spre zona aeroportului si spre est aceste strate acvifere se 
afundă (40-60 m) si se efilează, debitele specifice scăzând drastic q = 0,5 l/s/m. 
Granulometria se schimba pe distante scurte, predomina nisip mediu si fin cu pietris diferit. 
Caracteristic freaticului din zona aeroport este liantul argilos. 
 
Complexul acvifer de medie adâncime este  analizat prin foraje  pentru alimentări cu apă din 
zonă. 
Stratele acvifere sunt constituite din acumulările sedimentare cuaternare reprezentate prin 
nisipuri medii, grosiere si pietrişuri. 
Complexul acvifer este alcătuit din cca. 3-5 strate cu grosimi de 1,5 - 6,0 m, cu  grosimi 
totale M = 10 -1 5 m. Stratele acvifere sunt separate prin intercalaţii de argile, argile 
nisipoase. Sedimentatia prezintă o structura încrucişată.  
Permeabilitatea stratelor este bună cu Kf = 8,0 m/zi, iar  potentialul acvifer este subunitar, 
cu debite specifice q = 0,85 l/s/m. 
Debitele de exploatare sunt   qexpl = 5,0  l/s. 
Nivelurile piezometrice pentru stratele de medie adâncime sunt variabile:  Np = 5,0 - 10,0 m. 

 
 

3. CATEGORIA GEOTEHNICA 
 

Pentru încadrarea preliminară a lucrării menţionate într-una din categoriile geotehnice ( 
care se face înainte de cercetarea terenului şi care poate fi eventual schimbată în fiecare 
fază a procesului de proiectare şi de execuţie) s-a ţinut seama de prevederile normativului 
NP 074/2013, Anexa I.1. 
Factorii de care depinde riscul geotehnic, exprimat prin categoria geotehnică, sunt 
menţionaţi mai jos şi adaptaţi obiectivului în studiu, rezultând un punctaj conform tabelului 
A3, astfel : 
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FACTOR  PUNCTAJ 

Condiţii teren Teren mediu 3 

Apă subterană Fără epuismente 1 

Clasificare construcţie Normală 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Seismicitate ag = 0,20 g 2 

Risc geotehnic  10 

 
Conform tabelului A4 normativul NP074/2013, totalul de  10 puncte riscul geotehnic este 
moderat, categoria geotehnică 2. 
Categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de încercări asupra terenului şi lucrări şi 
fundaţii fără riscuri anormale sau condiţii de teren şi de solicitare neobişnuite.  
Categoria geotehnică 2 obligă la obţinerea de date cantitative şi calcule geotehnice, dar cu 
folosirea încercărilor de rutină pentru laborator şi de teren, pentru proiectarea şi execuţia 
construcţiei. 
 
 

4.INVESTIGATII GEOTEHNICE SI STRATIFICATIA INTERCEPTATA 
 

4.1 Luându-se în considerare scopul pentru care se elaborează studiul geotehnic, 
dimensiunile în plan ale terenului şi STAS 1242/1-81 s-au executat paisprezece foraje 
geotehnic (F1 - F14) cu adâncime de 6m şi paisprezece sondaje de penetrare (PDU1-PDU 14) 
cu adâncime de 6m (conform planşei 1). 

 
4.2 Forajele s-au realizat, cu trusa mecanică de 4”, pe adâncime de 6,00m, 

prelevându-se probe de teren (practic la fiecare 50 cm), necesare stabilirii stratificaţiei 
(Anexa 1 -14 ) şi a parametrilor geotehnici pe baza încercărilor de laborator ( Anexele 29 – 
112). 

 
4.3 Stratificaţia interceptată în foraje a evidenţiat câteva zone pe întinderea 

amplasamentului cu stratificaţii diferite, astfel : 
- În partea de nord (Giarmata Vii, Zona Aeroport şi pâna la cca. 50 – 100 m dreapta 

faţă de DN 6 către Ghiroda, predomină argilele sau argilele prăfoase, cafenii, plastic 
consistente. 

- În zona localităţii Ghiroda, (vatra veche), la partea superioară s-a interceptat un strat 
de argilă nisipoasă urmat de un orizont nisipos, mediu îndesat, neepuizat până la -
6,00 m . 

- Zona aferentă malului stâng al Râului Bega, este caracterizată prin prezenţa unui 
strat de nisip prăfos, afânat, saturat, pe alocuri argilă prăfoasă nisipoasă, gri – 
cenuşie, plastic moale spre consistentă. 

 
 4.4 Apa subterană interceptată în forajele F1 - F14 , la data efectuării acestora 

12.01.2017 a fost interceptată de la adâncimile de  -3,20 m ... -1,00 faţă de nivelul terenului 
natural, având tendinţă ascensională. Cele mai ridicate niveluri ale apei subterane au fost 
interceptate în zona din vatra veche a satului Ghiroda, zonă adiacentă Canalului Bega. În 
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Zona Aeroportului Internaţional Traian Vuia precum şi în Localitatea Giarmata Vii, acviferul 
freatic apare sub cota de 2,50 m faţă de CTN. 
Nivelulrile maxime ale apei subterane pot ajunge până la -0,50 m faţă de CTN în vatra 
localităţii Ghiroda şi la -1,00m … -1,50 m faţă de CTN în zona Giarmata Vii – Aeroport.. 
Pentru determinarea agresivităţii chimice a solului faţă de betoane, s-au prelevat probe de 
pământ care s-au analizat (Anexele 113 - 126). Din buletinele de analiză chimică reiese 
faptul că solul nu prezintă agresivitate chimică faţă de betoane. 

 
4.5 Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la parametri geotehnici s-

au executat paisprezece sondaje de penetrare PDU1-14 până la adâncimea de 6,00 m. Aceste 
sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic uşor, conform normativului C 159 - 89, 
având masa berbecului de 10 kg, înălţimea de cădere de 0,50 m şi suprafaţa bazei conului 10 
cm2. 
Variaţia rezistenţei de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru 
pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm (N10) şi parametri geotehnici 
apreciaţi pe baza acestora sunt prezentaţi în Anexele 15 - 28. 
Parametri geotehnici apreciaţi pe baza rezistenţei la penetrare, Anexele 15 - 28, evidenţiază 
pentru stratul de pământ coeziv,  stare de consistenţă situată în domeniul plastic consistent 
spre vârtos şi compresibilitate mare, iar pentru stratul de nisip mijlociu şi fin, neepuizat 
până la -6,00 m, stare afânată spre medie de îndesare şi compresibilitate mare. 

 
 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

Pe baza elementelor prezentate în cap. 1...4 se pot sintetiza următoarele concluzii şi 
recomandări. 

 
5.1  Stabilitatea terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică au 

scos în evidenţă o omogenitate relativ bună în ceea ce priveşte stratificaţia terenului de pe 
amplasament. 
 

5.2  La suprafaţa terenului până la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal. 
 

5.3  De la adâncimea de  0,50 m pâna la adâncimea de 2,50 – 3,00 m este un strat de 
argilă prăfoasă / argilă prăfoasă nisipoasă, cafenie, plastic consistentă   după care s-a 
interceptat un strat de nisip fin şi mijlociu, afânat spre mediu îndesat, cafeniu, neepuizat 
până la -6,00 m. În partea de Nord şi Centru a localităţii, stratul de argilă şi argilă prăfoasă 
nu a fost epuizat până la -6,00 m. 

 
5.4 Apa subterană, la data efectuării forajelor 12.01.2017, a fost interceptată la 

adâncimea de  3,20 ... 1,00 m, fiind cu caracter uşor ascensional. Se apreciază că nivelul 
maxim poate ajunge până la cota de -0,50 ....1,50 m faţă de cota terenului natural. Din 
buletinele de analiză chimică pe sol ataşate, rezultă faptul că solul nu prezintă agresivitate 
chimică faţă de betoane. 
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5.5 Pentru construcţiile ce urmează să se execute, se poate adopta sistemul de  
fundare directă la adâncimea minimă Dfmin = 1,00 m faţă de nivelul terenului natural, 
adâncime ce urmează să fie definitivată de proiectant conf. Normativ NP 112 – 04 şi funcţie 
de fiecare sistem constructiv în parte. 

 
5.6 Faţă de cele menţionate la punctul anterior stratul de teren de la nivelul tălpii 

fundaţiei este argila prăfoasă / argila prăfoasă nisipoasă, plastic consistentă , interceptată 
până la adâncimea de 2,50 ...3,00 m. 

 
5.7 În faza de predimensionare a noilor fundaţii, drept capacitate portantă a 

terenului se va admite pconv stabilit în funcţie de presiunea convenţională de bază pconv  ( pt. 

B = 1,00 m şi Df = 2,00 m) corectată pentru lăţimea şi adâncimea de fundare 
corespunzătoare fundaţiei dimensionate şi pentru gruparea de încărcări, conf. STAS 3300/2-
85. 
Pentru stratul menţionat la punctul 5.6 care poate veni în contact cu talpa fundaţiei, în 
funcţie de adâncimea de fundare adoptată, presiunea convenţională de bază : 

 

pconv  = 180 - 220 kPa 

 
5.8  În conformitate cu STAS 3300/2-85, pentru construcţii obişnuite, nesensibile la 

tasări diferenţiate şi terenuri bune de fundare, se pot folosi presiunile convenţionale şi în 
faza de dimensionare a fundaţiilor, situaţie în care se încadrează şi cazul analizat. 
 

5.9 La proiectarea infrastructurii  se va ţine seama de prescripţiile ‘Normativului 
pentru proiectarea structurilor de fundare directă’ indicativ NP 112 – 04. 

 
5.10  Betoanele pentru fundaţii se vor realiza conform prevederilor codului CP 

012/1-2011 (clasa minimă de beton pentru clasa de expunere XC2 este C16/20). 
 

5.11  Din punct de vedere al rezistenţei la săpare terenurile interceptate se 
încadrează la terenuri mijlocii. 
 

5.12 Lucrările de terasamente, inclusiv cele aferente (săpături, sprijiniri, umpluturi 
etc.) se vor executa cu respectarea întocmai a tuturor normativelor în vigoare cu privire la 
aceste lucrări (C 169-83, Ts inclusiv normele de protecţia muncii, etc. ) prevederi de care 
trebuie să se ţină seama la toate lucrările de construcţii până la cota ± 0,00 m a construcţiei. 

 
5.13 După realizarea săpăturilor pentru fundaţii, constructorul împreună cu 

beneficiarul vor solicita prezenţa proiectantului de rezistenţă şi a geotehnicianului pentru 
aprecierea calităţii terenului de fundare identificat punctual, geotehnicianul urmând să 
analizeze şi să completeze (prin investigaţii de penetrare sau alte încercări specifice) 
elementele necesare executării fundaţiilor proiectate. 
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Important: Prezentul studiu geotehnic prezintă condiţiile generale de fundare ale Comunei 
Ghiroda. A fost întocmit pentru faza P.U.G. El nu poate substitui sub nicio formă studiile 
geotehnice de detaliu pentru obiective şi amplasamente concrete şi nu poate fi folosit în 
alte scopuri decât pentru faza pentru care a fost elaborat. 
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