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1. DATE GENERALE 

Prezentul studiu geotehnic preliminar constituie obiectul contractului având 

codul 7118/28.2017, încheiat între INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.), în calitate 

de beneficiar și S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. în calitate de geotehnician. Studiul geotehnic 

preliminar este întocmit pentru determinarea condițiilor geotehnice de pe amplasament în vederea 

analizei preliminare a stabilității versanților și consolidarea anumitor obiective ale sitului 

arheologic Sarmizegetusa Regia. 

Studiul cuprinde prezentarea rezultatelor investigațiilor geotehnice realizate pe 

amplasament de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. și parametrii geotehnici determinați pe 

baza acestora. Amplasamentul sitului arheologic se situează în sat Grădiștea de Munte, comuna 

Orăștioara de Sus, județul Hunedoara.  

 

Figura 1: Vedere de ansamblu și amplasarea forajelor geotehnice 

LEGENDA:

F Foraje geotehnice

PDU 
Sondaje de penetrare

dinamica de tip usor
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Amplasamentul este încadrat în lista monumentelor arheologice, fiind cetatea de scaun a 

lui Decebal. Este format din incinte sacre – două sanctuare circulare, cinci sanctuare patrulatere, 

pavajul solar din piatră, ziduri de apărare a teraselor, un turn de veghe, dintr-o cetate cu zid 

înconjurător din piatră, lungime de cca. 600 m și lățime de cca. 3 m, două porți de intrare în 

incinta cetății, din vestigii ale unei băi romane și ale unor construcții romane cu caracter militar, 

un drum pietruit care lega cetatea de sanctuare, precum și o întinsă așezare civilă dacică (locuințe 

și ateliere). 

Pe amplasament s-au realizat patru foraje geotehnice până la adâncimea de maxim 2 m și 

patru încercări de penetrare dinamică de tip ușor. Din foraje au fost prelevate probe de pământ 

tulburate și netulburate, pe care au fost efectuate încercări în laborator. 

În Figura 1, precum și în planul de amplasare al forajelor geotehnice SENG-SARMI-SG1-

PLIG-r00-08.12.2017-rom se prezintă în detaliu încadrarea în zonă a sitului arheologic. 

 Cota terenului amenajat de pe amplasament variază de la aproximativ +989,00 rMN în 

partea sudică a amplasamentului la aproximativ +1018,00 rMN în partea nordică a acestuia. 

Incinta este formată din pante mari de aproximativ 10 – 20 %. 

2. DATE GEOMORFOLOGICE, GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE GENERALE 

Din punct de vedere geomorfologic (Figura 2), amplasamentul este situat în Parcul 

Natural Grădiștea, situat în munții Șureanu, care fac parte din marea unitate a Carpaților 

Meridionali Centrali. Relieful este caracterizat prin prezența versanților foarte repezi și a coamelor 

muntoase și deluroase. Cea mai mare extindere o au suprafețele de înălțime medie, netede, 

acoperite de păduri de conifere și foioase. Toată latura de vest a Munților Șureanu, mai 

fragmentată și mai greu accesibilă, este aproape în întregime împădurită. Această suprafață 

retează cuvertura calcaroasă de vârstă jurasică pe care s-a format un relief carstic variat. 

 

Figura 2: Morfologia amplasamentului analizat 

Din punct de vedere geologic, masivul Șureanu face parte din Munții Sebeșului, care 

formează partea nord – vestică a Carpaților Meridionali. Formațiunile cele mai vechi din Carpații 

Meridionali sunt de vârstă Precambrian Superior – Paleozoic și aparțin celor două unități majore: 

Autohtonul Danubian și Pânza Getică. Structura geologică a masivului Șureanu aparține în 

întregime Pânzei Getice, Domeniul Getic. Aceasta este alcătuită din roci metamorfice de vârstă 

Precambrian superior, care  în partea centrală, nordică și estică a parcului este reprezentată prin 

șisturi cristaline și granitoide la zi, iar partea vestică și sud-vestică prin formațiuni sedimentare 

de vârstă Paleozoic – Mezozoic în primul rând prin calcare și gresii.  

Amplasament 
investigat 
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Figura 3: Geologia amplasamentului investigat 

Din punct de vedere hidrogeologic, în această zonă, rețeaua hidrografică este colectată 

de Râul Grădiștea, denumite din amonte în aval Godeanu, Beriu sau Apa Orașului, și de Râul Strei, 

la obârșie Peros, ambele cu vărsare în Mureș. Afluenții principali ai Grădiștei sunt Anineșul, Valea 

Mică, Valea Rea pe dreapta și văile Gerosu, Pustiosu, Petrosu și Făeragu pe stânga. 

Apele subterane apar atât în zona rocilor metamorfice cât și a celor calcaroase, sub forma 

unor izvoare cu debite importante, în primul caz și sub forma unor cursuri subterane de apă cu 

lungimi de sute și chiar de mii de metri în zona calcarelor. Apele subterane din zonele calcaroase 

pot fi întâlnite și în rețelele de fisuri și goluri carstice. Ele sunt alimentate atât prin infiltrațiile 

rezultate din precipitații, cât și ponoare. În interiorul masivului calcaros, drenajul poate avea zeci 

de km lungime și sute de metri denivelare.   

3. CONDIȚII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT 

3.1. ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ 

Conform STAS 6054/77 „Teren de fundare – Adâncimi maxime de îngheț – Zonarea 

teritoriului României”, în amplasamentul studiat adâncimea maximă de îngheț este de 80 - 90 cm. 

 

Figura 4: Zonarea teritoriului României – Adâncimi maxime de îngheț conform STAS 6054/77 
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3.2. ZONAREA SEISMICĂ 

Conform hărților de zonare seismică (P100-1/2013), amplasamentul este situat într-o zonă 

ce corespunde unei accelerații la nivelul terenului de ag=0,10g, cu o perioadă de colț a spectrului 

seismic de răspuns TC=0,7 s, pentru un interval mediu de recurență de referință al acțiunii 

seismice IMR=225 ani, reprezentând cutremurul care este luat în considerare la Starea Limită 

Ultimă (SLU). Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamică pentru 

intervalul TB-TC este 0=2,5. 

 

Figura 5: Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului 

pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani 

(P100-1/2013) 
 

 

Figura 6: Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), TC a spectrului 

de răspuns (P100-1/2013) 
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4. CATEGORIA GEOTEHNICĂ A PROIECTULUI ANALIZAT 

Încadrarea proiectului în categoria geotehnică se realizează pe baza unui punctaj, 

recomandat în NP 074-2014, în funcție de următoarele criterii: 

1. condiții de teren de fundare 

Luând în considerare stratificația pusă în evidență de investigațiile geotehnice efectuate, 

orizont necoeziv format din umplutură de nisip grosier cu pietriș, cafeniu, terenul este 

încadrat în clasa „terenuri dificile”. 

6 puncte 

2. apa subterană 

Având în vedere că apa subterană nu a fost interceptată până la adâncimea de investigare, 

amplasamentul poate fi încadrat în clasa „fără epuizmente”. 

1 punct 

3. clasa de importanță a construcției 

Având în vedere încadrarea clădirii pe lista monumentelor arheologice, aceasta intră în 

clasa „importanță deosebită”. 

5 puncte 

4. vecinătățile 

Amplasamentul nu are în imediata vecinătate construcții ale căror fundații pot afecta sau 

pot fi afectate de lucrările de consolidare acolo unde va fi cazul, proiectul poate fi încadrat 

în clasa „fără riscuri”. 

1 punct 

5. risc seismic 

Conform P100/1-2013, amplasamentul se încadrează în zona cu valori de vârf ale 

accelerației terenului pentru proiectare, ag=0,10g. 

1 punct 

În tabelul de mai jos este prezentată sintetic analiza expusă anterior. În baza acesteia, 

amplasamentul analizat este încadrat în clasa de risc geotehnic moderat, care corespunde, 

conform NP 074-2014, categoriei geotehnice 2.  

Tabel 1. Categoria geotehnică 

Factor de risc Clasa de risc Punctaj conform NP 074 

Condiții de teren Terenuri medii 6 

Apa subterană Fără epuizmente 1 

Importanța construcției Deosebită 5 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Risc seismic ag≤0,15g 1 

Riscul geotehnic Moderat 14 

Categoria geotehnică 2  

5. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE REALIZATE PENTRU ÎNTOCMIREA PREZENTULUI 

STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR 

5.1. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE TEREN 

5.1.1. Forajele geotehnice 

În cadrul limitelor amplasamentului, pentru prezentul studiu geotehnic s-au realizat patru 

foraje geotehnice în sistem rotativ uscat, folosind o instalație de tip Ackermann. Coordonatele, 

precum și adâncimile de investigare sunt prezentate în tabelul 2. Probele au fost prelevate conform 

cerințelor SR EN ISO 22475-1:2007. 
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Forajele geotehnice au fost executate de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. în perioada 

20.11.2017 – 21.11.2017. 

Tabel 2. Amplasare foraje geotehnice 

Nume 

punct de 

investigație 

 Adâncime de 

investigare 

(m) 

Coordonate STEREO 70 Cota absolută 

teren amenajat 

(rMN) 

Cota absolută 

talpă foraj 

(rMN) 
N E 

F1 2 459499.410 368433.457 ~+983,00 ~+981,00 

F2 1 459496.460 368463.308 ~+973,00 ~+972,00 

F3 2 459494.545 368353.367 ~+990,00 ~+988,00 

F4 4,8 459213.376 368268.620 ~+991,00 ~+986,20 

Din foraje au fost prelevate probe de pământ tulburate, pe care au fost efectuate încercări 

în laboratorul geotehnic autorizat grad II al SAIDEL Engineering. 

Fișele sintetice ale forajelor geotehnice prezentând stratificația și rezultatele de laborator 

geotehnic sunt cuprinse în Anexa A a prezentului studiu geotehnic preliminar. Nivelul apei 

subterane nu a fost interceptat în foraje. 

5.1.2. Sondaje de penetrare dinamică de tip ușor 

În cadrul limitelor amplasamentului, pentru prezentul studiu geotehnic preliminar s-au 

realizat patru sondaje de penetrare dinamică de tip ușor (PDU), în conformitate cu standardul EN 

ISO 22476-2:2010 - „Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea a 2-a: Încercare 

de penetrare dinamică”. Adâncimile de investigare precum și coordonatele încercărilor de 

penetrare dinamică de tip ușor sunt prezentate în tabelul 3.  

Tabel 3. Amplasare sondaje de penetrare dinamică de tip ușor 

Nume 

punct de 

investigație 

 Adâncime de 

investigare 

(m) 

Coordonate STEREO 70 Cota absolută 

teren amenajat 

(rMN) 

Cota absolută 

talpă foraj 

(rMN) 
N E 

PDG1 5 459498.994 368436.972 ~+983,00 ~+978,00 

PDG2 2,6 459493.244 368462.342 ~+973,00 ~+970,40 

PDG3 4,6 459494.292 368356.474 ~+990,00 ~+985,40 

PDG4 4 459214.118 368264.982 ~+991,00 ~+987,00 

Penetrarea dinamică de tip ușor constă în introducerea în teren, prin batere, a unei serii 

de tije prevăzute la vârf cu un con cu unghiul de 90o. Diametrul conului este de 2,5 cm și aria 

bazei de 5 cm2, înregistrându-se numărul necesar de lovituri pentru pătrunderea în teren a 

acestora (în condiții standardizate) pe echidistanțe de 10 cm (N10). Masa berbecului (ciocanului) 

penetrometrului dinamic ușor este de 10 kg. 

Penetrările dinamice realizate au pus în evidență existența unui strat de pământ cu 

proprietăți mecanice medii la bune și foarte bune, conform clasificării din NP 074-2014. În Anexa B 

a prezentului studiu geotehnic de detaliu sunt prezentate rapoartele sondajelor de penetrare 

dinamică de tip ușor 

Penetrările dinamice de tip ușor au fost realizate de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

în perioada 20.11.2017 – 21.11.2017.  

5.2. INVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE DE LABORATOR 

Probele prelevate în scopul identificării stratificației şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale 

pământurilor din terenul de fundare au fost selectate și analizate în laboratorul geotehnic SAIDEL 

Engineering.  
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Pe probele tulburate necoezive s-au efectuat încercări de identificare și determinare a 

granulozității. 

Ca urmare a investigațiilor efectuate, în Anexa A (fișele sintetice ale forajelor) sunt 

prezentate valorile indicilor geotehnici fizici, obținute pe probele recoltate din forajele geotehnice 

realizate. 

Rapoartele asupra încercărilor de laborator geotehnic se vor arhiva electronic la sediul 

întocmitorului, putând fi prezentate beneficiarului oricând, la cererea acestuia. 

5.3. DESCRIEREA STRATIFICAȚIEI 

Stratificația de calcul recomandată este formată dintr-un singur strat reprezentativ stabilit 

pe baza investigațiilor geotehnice realizate, raportate la cota de execuție a forajelor după cum 

urmează: 

5.3.1. Stratificație reprezentativă pentru forajul F1 

- stratul I: (CTA și -2,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.2. Stratificație reprezentativă pentru forajul F2 

- stratul I: (CTA și -1,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.3. Stratificație reprezentativă pentru forajul F3 

- stratul I: (CTA și -1,00): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș la nisip prăfos ușor argilos cu pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

5.3.4. Stratificație reprezentativă pentru forajul F4 

- stratul I: (CTA și -4,80): Umplutură - Orizont nisipos format din nisip grosier cu 

pietriș, cafeniu, cu conținut de mică.  

Se atrage atenția asupra faptului că investigațiile geotehnice realizate au un caracter 

punctual. 

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

6.1. PARAMETRII CARACTERISTICI AI TERENULUI DE FUNDARE 

Prin corelarea rezultatelor determinărilor in situ și din laborator, au rezultat valorile 

caracteristice (conform SR EN 1997-1:2004 şi NP 122-2010) indicate în Tabelul 3. 

Tabel 3. Valorile caracteristice ale principalilor parametri geotehnici pentru o stratificație 

sintetică de calcul 

Strat 
Descriere 

strat 
Nume punct de 

investigație 

Limite de strat  ’ c’ E50 p̅conv 

Cote absolute [rMN] Cote relative [kN/m3] [°] [kPa] [MPa]  

I 
Orizont 
nisipos 

F1/PDU1 +983,00 …+981,00 CTA ... -2,00 18 28 - 9 200 

F2/PDU2 
+973,00 … +971,30 CTA … -1,70 18 28 - 10 200 

+971,30 … +970,40 -1,70 … -2,60 19 30 - 50 250 

F3/PDU3 
+990,00 … +985,90 CTA … -4,10 18 28 - 7 200 

+985,90 … +985,40 -4,10 … -4,60 19 30 - 50 250 

F4/PDU4 
+991,00 … +989,00 CTA … -2,00 18 28 - 8 200 

+989,00 … +987,00 -2,00 … -4,00 19 30 - 35 250 

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din tabelul 3 au următoarele semnificații: 

- greutatea volumică în stare naturală a pământului; 

’ - unghi de frecare interioară efectiv; 
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c’ – coeziune efectivă; 

E50 - modul secant de deformație; 

p̅conv – presiunea convențională (acceptabilă). 

În urma analizării și corelării rezultatelor investigațiilor de teren și de laborator realizate, 

precum și datele cu privire la arhitectura și structura monumentelor existente, conform 

documentelor puse la dispoziție de către beneficiar, se pot trage următoarele concluzii. 

Valorile de bază a presiunii convenționale (acceptabile) pentru straturile identificate în 

urma investigațiilor geotehnice, alese pentru gruparea fundamentală în baza NP 112-04 – 

„Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă” sunt prezentate în tabelul 3. 

Valorile indicate în tabelul 3 pentru presiunea convențională de bază corespund unei 

fundații având lățimea tălpii B=1 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat 

Df=2 m.  

Pentru valorile maxime ale presiunii de contact pe talpa fundației, cu considerarea 

excentricității încărcărilor, trebuie respectate condițiile: 

 pentru gruparea fundamentală de acțiuni: pmax ≤ 1,2pconv; 

 pentru gruparea specială de acțiuni: pmax ≤ 1,4pconv. 

Pentru calculul fundațiilor, la stabilirea valorii presiunii convenționale de calcul se vor folosi 

adâncimile proiectate ale fundațiilor. 

Umpluturile din jurul fundațiilor se vor realiza din material local coeziv pus în operă la 

umiditatea optimă de compactare. Gradul de compactare se va verifica de către executant pe tot 

parcursul execuției umpluturii. 

6.2. EXECUȚIA EXCAVAȚIILOR LOCALE 

Excavațiile pot fi executate cu pereți verticali temporari, autoportanți, pe adâncimi mai 

mici de 1,5 m acolo unde acestea nu sunt adiacente construcțiilor învecinate. Pentru excavațiile 

cu adâncimi de până la 4,5 m pot fi considerate în mod preliminar următoarele pante: 

 în pământuri necoezive și umpluturi, se recomandă o pantă de 1:1,25 (adâncime/ 

lățime taluz); 

 în argilă, este recomandată o pantă care să nu depășească valoarea 1,5:1; 

 în praf și pământuri prăfoase, este recomandată o pantă de 1,3:1. 

Taluzurile excavațiilor temporare vor fi protejate în permanență cu folie de plastic 

(împotriva uscării și a erodării de către precipitații). 

Materialul excavat și niciun material de construcție nu se va depozita la o distanță în plan 

mai mică de 2 m (dar minimum egală cu adâncimea excavației) de marginea excavației.  

Dacă pe parcursul execuției săpăturilor sunt întâlnite alte categorii litologice decât cele 

descrise în capitolele anterioare sau alte elemente accidentale la cota de fundare, executantul va 

înștiința întocmitorul studiului geotehnic preliminar, S.C. SAIDEL Engineering S.R.L. 

7. CONSIDERAȚII ȘI OBSERVAȚII FINALE 

Prezentul studiu geotehnic preliminar, elaborat de către S.C. SAIDEL Engineering S.R.L., 

este întocmit în conformitate cu prevederile normativului NP 074/2014 privind investigarea 

terenului de fundare și cu prevederile standardelor europene preluate ca norme românești SR EN 

1997-1:2004 și SR EN 1997-2:2007. Studiul se bazează pe investigații geotehnice de teren și de 

laborator pentru amplasamentul studiat. 
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Studiul geotehnic preliminar este valabil numai pentru amplasamentul investigat (Situl 

arheologic Sarmizegetusa Regia, sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara, județul Hunedoara) 

și lucrările de construcții descrise în documentația disponibilă la data redactării prezentului 

document. Folosirea lui pentru alte amplasamente şi/sau alte construcții scutește întocmitorul de 

orice responsabilitate. 

Pentru evaluarea capacității portante a fundațiilor, la stabilirea valorii presiunii 

convenționale de calcul se vor folosi adâncimile reale ale fundațiilor.  

Orice modificare asupra sistemului de fundare se va realiza în urma unor expertize tehnice, 

verificate și semnate de experți și verificatori Af. Pentru excavații mai adânci de 4,5 m se vor 

întocmi proiecte de specialitate, verificate Af. 

Întocmitorul prezentului studiu, S.C. SAIDEL Engineering S.R.L., rămâne disponibil pentru 

eventuale detalieri și explicații privind informațiile prezentate în studiul geotehnic pe parcursul 

proiectării. 

În cazul în care pe parcursul execuției se vor observa variații semnificative față de 

stratificația menționată în studiul geotehnic sau prezența oricăror umpluturi, goluri sau zone 

înmuiate, executantul va înștiința de urgență întocmitorul prezentului studiu geotehnic 

preliminar pentru verificarea și adaptarea studiului la situația întâlnită și dispunerea măsurilor 

care se impun. 

Lucrările geotehnice și de fundații se vor realiza numai pe baza proiectului de specialitate 

la faza detalii de execuție (D.E.), conform legislației în vigoare. Documentațiile tehnice se verifică 

de către verificatori autorizați M.D.R.T. pentru exigențele Af, A1 și A2. 

Întocmit, 

 

 

ing. Adriana Stan 

inginer geotehnician 

Aprobat, 

 

 

ing. Alexandru Poenaru 

șef departament investigații geotehnice 

 

 

 

Verificator Tehnic Atestat în domeniul „Af” 

 

 

 

ing. Tudor Saidel 
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ANEXA B  

 

 

RAPOARTE SONDAJE DE PENETRARE DINAMICĂ  

DE TIP UȘOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-1/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

5 4 9 10 14 11 10 11 18 20
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

11 15 12 13 13 10 10 11 12 11
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

10 11 10 10 11 10 11 20 18 20
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

14 11 8 6 7 8 6 6 7 8
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

10 11 12 12 5 5 4 10 10 10
-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru
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Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.

Cota/Elevation [m]:
Rezultate/Results:

5.00 Data/Date: 9:00Adâncime/Depth [m]:

Număr PDU/DPL No. 1

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

LABORATOR

7118/28.11.2017Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia

FPLLab-09

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

Cod proiect/Project: SARMI
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-2/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

21.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

12 8 6 8 8 8 11 10 10 11
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

10 11 11 11 10 11 10 15 25 22
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

18 27 32 65 76 80
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

2.60 Data/Date:
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Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

10:00

Cod proiect/Project: SARMI

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 2

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]:

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017
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Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-3/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

10 9 6 6 7 4 3 2 2 2
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

3 3 2 5 7 8 3 4 3 4
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

7 6 7 5 6 6 6 6 5 5
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

7 13 17 58 56 60
-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.
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4.60 Data/Date:
Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

10:30

Cod proiect/Project: SARMI

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 3

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]:

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017

0 10 20 30 40 50

0 (0)

-1 (-1)

-2 (-2)

-3 (-3)

-4 (-4)

-5 (-5)

-6 (-6)

-7 (-7)

-8 (-8)

-9 (-9)

-10 (-10)

-11 (-11)

-12 (-12)

-13 (-13)

-14 (-14)

-15 (-15)

-16 (-16)

-17 (-17)

-18 (-18)

-19 (-19)

-20 (-20)

Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration
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m
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SAIDEL Engineering – Laboratory

Geotechnical laboratory second degree
Authorization ISC no. 2678 of 01.02.2013

Griviței Avenue no. 136, 1st District, Bucharest

tel: 0212220201; fax: 0212066869;

RAPORT ÎNCERCARE NR. / TESTING REPORT NO. 145-4/29.11.2017
PENETRARE DINAMICĂ UŞOARĂ (PDU) / DYNAMIC PROBING LIGHT (DPL) 

conform / according to SR EN ISO 224762 - 2:2006
COD / CODE: FPLLab-09

Contract:

20.11.2017 Ora/Hour:

-0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -1.00

2 2 2 2 2 5 10 4 5 7
-1.10 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.60 -1.70 -1.80 -1.90 -2.00

8 8 8 12 10 9 10 11 13 13
-2.10 -2.20 -2.30 -2.40 -2.50 -2.60 -2.70 -2.80 -2.90 -3.00

22 40 39 20 21 24 30 20 22 25
-3.10 -3.20 -3.30 -3.40 -3.50 -3.60 -3.70 -3.80 -3.90 -4.00

22 24 24 24 24 22 20 15 18 20
-4.10 -4.20 -4.30 -4.40 -4.50 -4.60 -4.70 -4.80 -4.90 -5.00

-5.10 -5.20 -5.30 -5.40 -5.50 -5.60 -5.70 -5.80 -5.90 -6.00

-6.10 -6.20 -6.30 -6.40 -6.50 -6.60 -6.70 -6.80 -6.90 -7.00

-7.10 -7.20 -7.30 -7.40 -7.50 -7.60 -7.70 -7.80 -7.90 -8.00

-8.10 -8.20 -8.30 -8.40 -8.50 -8.60 -8.70 -8.80 -8.90 -9.00

-9.10 -9.20 -9.30 -9.40 -9.50 -9.60 -9.70 -9.80 -9.90 -10.00

-10.10 -10.20 -10.30 -10.40 -10.50 -10.60 -10.70 -10.80 -10.90 -11.00

-11.10 -11.20 -11.30 -11.40 -11.50 -11.60 -11.70 -11.80 -11.90 -12.00

-12.10 -12.20 -12.30 -12.40 -12.50 -12.60 -12.70 -12.80 -12.90 -13.00

-13.10 -13.20 -13.30 -13.40 -13.50 -13.60 -13.70 -13.80 -13.90 -14.00

-14.10 -14.20 -14.30 -14.40 -14.50 -14.60 -14.70 -14.80 -14.90 -15.00

-15.10 -15.20 -15.30 -15.40 -15.50 -15.60 -15.70 -15.80 -15.90 -16.00

-16.10 -16.20 -16.30 -16.40 -16.50 -16.60 -16.70 -16.80 -16.90 -17.00

-17.10 -17.20 -17.30 -17.40 -17.50 -17.60 -17.70 -17.80 -17.90 -18.00

-18.10 -18.20 -18.30 -18.40 -18.50 -18.60 -18.70 -18.80 -18.90 -19.00

-19.10 -19.20 -19.30 -19.40 -19.50 -19.60 -19.70 -19.80 -19.90 -20.00

Observații / Remarks:

Verificat / Verified,Întocmit / Elaborated, 
eng. Adriana Stan Șef Laborator / Head of Laboratory

eng. Alexandru Poenaru

Rezultate/Results:

Număr de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration

The author declares in its own name and on behalf of SAIDEL Engineering Laboratory that the tests were carried out without any pressure applied by third parties of any kind. The report has one 
page and it will be read and interpreted only in full version. Partial copies of this report are not allowed and will not be considered  valid for third parties.
The author declares in its own name and in the name of SAIDEL Engineering Laboratory that the results of this testing report refers only to the tested samples.
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11:00

Amplasament/Site: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

Număr PDU/DPL No. 4

Cota/Elevation [m]: Adâncime/Depth [m]: 4.00 Data/Date:

Beneficiar și adresă Beneficiar:
Client and client adress: INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (I.N.P.)

Cod proiect/Project: SARMI

LABORATOR

FPLLab-09

Proiect/Project: Situl arheologic Sarmizegetusa Regia 7118/28.11.2017

0 10 20 30 40 50

0 (0)

-1 (-1)

-2 (-2)

-3 (-3)

-4 (-4)

-5 (-5)

-6 (-6)

-7 (-7)

-8 (-8)

-9 (-9)

-10 (-10)

-11 (-11)

-12 (-12)

-13 (-13)

-14 (-14)

-15 (-15)

-16 (-16)

-17 (-17)

-18 (-18)

-19 (-19)

-20 (-20)

Numărul de lovituri N10 pentru adâncimea de 10 cm 
Number of blows N10 corresponding to 10 cm penetration
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ANEXA C  

 

 

FOTOGRAFII COLOANĂ LITOLOGICĂ 
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Figura C.1. - Foraj F1 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 2 m 

Figura C.2. - Foraj F2 - Coloană litologică pe adâncimea 0 - 1 m 

Figura C.3. - Foraj F4 - Coloană litologică pe adâncimea 0 – 4,8 m 
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ANEXA D  

 

 

FOTOGRAFII DIN AMPLASAMENT DIN TIMPUL 

INVESTIGAŢIILOR IN SITU 
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Figura D.1. – Vedere de ansamblu a amplasamentului 

 

Figura D.2. – Realizare încercare de penetrare dinamică ușoară (PDU1) 
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Figura D.3. – Realizare foraj geotehnic F2 

 




