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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. Proiectul se implementează pe o durată de 21 

luni, 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, Centru 

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. 

 

Proiectul îşi propune, prin experiența colectivului tehnic şi 

respectiv dotarea realizată, să contribuie la managementul 

integrat al riscurilor asociate realizării lucrărilor de 

infrastructură de transport terestru. Domeniile de expertiză 

tehnică abordează domeniul interacţiunii teren - structură 

pentru situaţia lucrărilor de artă în incidenţă cu masivul de 

pământ considerat ca suport, acţiune şi material.  

 

Rezultatele cercetării care va fi realizată în cadrul proiectului 

vor fi susţinute de laboratoarele de monitorizare geotehnică, 

poduri şi drumuri care vor conlucra în vederea obţinerii 

maximului de informaţie cu privire la variabilitatea factorilor, 

ipotezelor, efectelor suprapunerii de acţiuni necesar a fi 

considerate în faza de proiectare geotehnică și structurală. 

 

Subiectele tratate în studiile experimentale stabilite prin 

programul de cercetare se vor constitui în baze şi prelucrări de 

date cu privire la parametrii geotehnici şi structurali de 

referinţă pentru lucrările de drumuri, poduri, tuneluri, 

excavaţii în zone urbane în incidenţă cu contextul hidro 

geologic şi geotehnic specific ţării noastre și dezvoltării de 

perspectivă a infrastructurii. 

Instrumentarea realizată se va constitui în monitorizarea 

specială, în regim dinamic, a parametrilor definitorii pentru 

comportarea structurilor şi pământului, astfel încât să poată fi 

emise prognoze de evoluţie parametrică  de implementat în 

Prin prezentul proiect s-au achiziționat 

următoarele ehipamente: 

- Echipament de foraj Beretta T44 si accesorii 

- Penetrometru Pagani TG 73-200 și 

dilatometru Marchetti - cu senzori seismici 

- 2 tipuri de autolaboratoare 

- utilaj de transport tehnologic 

- densimetru nenuclear, placă dinamică Zorn, 

CBR de teren, sistem geoelectric, umidometru 

portabil, telemetru, sistem totpografic preluare 

coordonate, busole geologice, sistem portabil 

si compact de filmat si vizualizat puturi si 

foraje adanci 

- echipamente pentru monitorizarea 

geotehnică și structurală: inclinometre 

verticale și orizontale portabile și pentru 

instalare in situ, piezometre pentru măsurarea 

presiunii apei în pori și tip Casagrande, celule 

de presiune, celule NATM, piezometre, 

diferite tipuri de tasometre, penduli portabil și 

ficși, sistem pentru achiziție și transmisie 

wireless de date, mărci tensometrice, 

fisurometru, etc. 

- accelerometre capacitive triaxiale, 

accelerometre piezometrice triaxiale, 

condiționatoare de semnal   

- traductori de deformație specifice și rozete 

traductori de deformații 
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modelele de calcul pentru structuri compozite. 

 

Personalul tehnic implicat în proiect susține elaborarea de 

proiecte de monitorizare, prospectarea și instrumentarea în 

vederea monitorizării, instalarea sistemelor de preluare și 

transmitere date către Centru, prelucrarea, modelarea și 

emiterea de rezoluții cu privire la interacțiunea structură - 

masiv de pământ. 

- traductori de deformare cu fibră optică, 

traductori de temperatură și umiditate, stație 

mobilă pentru achiziția datelor 

- sclerometru, betonoscop, pahometru, 

CHUM, PET, fleximetru 

- software de proiectare geotehnică și 

structurală 

- echipamente IT necesare activității de 

cercetare și transmisie date 

- mobilier și amenajare laboratoare 
 

  
  

 
 

 

   
 

 
 

Contact detalii suplimentare: Director de proiect Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin OLTEANU, Tel.: + 40 722.708.335, e-

mail: andrei.olteanu@utcb.ro, Responsabil tehnic: MSc. ing. Cristina TOMȘA, Tel.: + 40 723.805.236, tomsa.cristina@utcb.ro 
 


