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Rezumat 
Prezentul articol face referire la proiectarea fundaiiţlor de suprafaţã si evidenţiazã abordarea reglementãrilor 

normative ca urmare a introducerii EC7-1. Modelul de calcul utilizat este cel din Anexa D a prEN 1997-1 

2003, recunoscut ca: determinarea sarcinii limitã a unei fundatii pe un teren coeziv în conditii de analizã pe 
termen scurt. S-a ales analiza unui caz simplu pentru aplicarea metodei factorizãrii parametrilor geotehnici 

introdusã cu publicarea EC7-1. Rezultatele obtinute aratã cã abordarea de proiectare aleasã este 

fundamentalã în dimensionarea lucrãrilor geotehnice si poate duce la cresterea considerabilã a costurilor. 

Alegerea unei abordãri depinde de alegerile pe care fiecare Stat Membru le face privind gradul de siguranţã 
la nivel naţional. Publicarea EC7-1 introduce, la nivel european, un nou concept, acela de stare limitã.  

 

1. INTRODUCERE 
 

Cu introducerea Eurocod 7, Proiectare Geotehnicã, 

partea 1, Reguli Generale (EC7-1), statele membre 

ale Uniunii Europene au recurs la adaptarea 
normelor tehnice naţionale pentru construcţii la 

metodologiile introduse de noul document 

european. Acestea au avut de luat douã decizii 
importante pentru dimensionarea lucrãrilor de 

inginerie geotehnicã: 

 Alegerea abordãrilor indicate în Eurocod de 

adoptat în fiecare Stat Membru astfel încât sã 
reprezinte cât mai bine traditiile naţionale. 

 Indicarea valorilor coeficienţilor parţiali de 

adoptat, ţinând cont de gradul de siguranţã 

impus la nivel naţional. 

Astfel verificãrile la stãri limitã ultime pentru toate 
construcţiile din Europa pot fi realizate cu aceeaşi 

metodologie de calcul. În special, fiecare parte a 

unei structuri, fie interfaţa teren-structurã, fie 
terenul, va trebui verificatã conform relaţiei: 

Ed≤Rd (1) 

Cu alte cuvinte, valoarea de calcul a acţiunii sau a 
efectului acţiunii trebuie sã fie mai micã decât 

valoarea de calcul a rezistenţei sistemului 

geotehnic. Aplicarea ecuaţiei precedente presupune 

o separare netã între efectele acţiunilor şi 
rezistenţe. În multe cazuri nu este posibilã 

distingerea netã între efectele acţiunilor şi 

rezistenţe, de exemplu împingerea activã în teren, 
consideratã ca efect al acţiunii, depinde de 

rezistenţa la forfecare disponibilã pe suprafaţa de 

cedare ce limiteazã pana de împingere. În alte 

cazuri rezistenţa terenului depinde de intensitatea 
acţiunii, de exemplu rezistenţa la lunecare este 

datã de efectul acţiunii datoratã componentei 

verticale a rezultantei presiunilor de contact. În 

aplicarea inegalitãţii (1) coeficienţii parţiali de 
siguranţã în ingineria geotehnicã vor fi introduşi 

prin metoda de factorizare a parametrilor 

geotehnici. În acest fel, coeficienţii parţiali aplicaţi 

parametrilor caracteristici k si ck si valoarea de 
proiectare a tangentei unghiului de frecare internã, 

tand, se determinã împãrţind valoarea 

caracteristicã a tangentei unghiului de frecare 

internã tank la coeficientul parţial; în mod 

analog, coeziunea de proiectare cd se obţine 
împãrţind valoarea caracteristicã a coeziunii ck la 

coeficientul parţial al coeziunii c. Rezultã deci:  

 

Valorile de calcul ale acţiunilor geotehnice si ale 
rezistenţelor Ed si Rd de inserat în ecuaţia de 

verificare la stãri limitã ultime se obţin din valorile 

de calcul ale parametrilor cd şi d. În acest material 
este aplicatã metoda factorizãrii parametrilor 

geotehnici în cazul specific de dezvoltare al unui 
mecanism de cedare al sistemului teren-fundaţie 

prin atingerea rezistenţei terenului ce 

interacţioneazã cu fundaţia (colaps datorat sarcinii 

limitã a complexului teren-fundaţie). Aplicând 
celel trei posibile abordãri de proiectare prevãzute 

de Eurocod, se va efectua o comparaţie privind 

dimensiunile obţinute pentru o fundaţie izolatã cu 
bazã pãtratã demonstrând cã abordarea DA2 este 

cea mai costisitoare. 

 

2. ABORDÃRI DE CALCUL 

 

Abordãrile de proiectare prevãzute de EC7-1 sunt 
redate în tabelul de mai jos, prezentând valorile 
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recomandate ale coeficienţilor parţiali pentru 

proiectarea fundaţiilor de suprafatã. 

 

 
Figura 1. Abordãri de proiectare prevãzute de EC7-1 

 

2.1 Design Approach 1 

 
Pentru aceastã abordare sunt prevãzute douã 

grupãri de coeficienţi parţiali. 

În Gruparea 1 coeficienţii parţiali recomandaţi 
sunt: 

G   = 1.35 pentru acţiuni permanente  

nefavorabile 

G,fav    = 1.00 pentru acţiuni permanente 

 favorabile 

Q     = 1.50 pentru acţiuni variabile 

 

 
Figura 2. Ierarhia parametrilor pentru DA1, Gruparea 1 

 

Pentru Gruparea 2 acţiunile permanente coincid cu 

valorile caracteristice iar acţiunile variabile se 

modificã uşor faţã de valorile aşteptate. 
Coeficienţii parţiali pentru parametrii geotehnici ai 

terenului sunt: 

f=c =1.25 unghi de frecare internã,  

coeziune efectivã 

cu  =1.4 coeziune nedrenatã 

 

 
Figura 3. Ierarhia parametrilor pentru DA1, Gruparea 2 

 

Folosind Design Approach 1 (DA1) calculul este 

realizat cu valorile de calcul ale acţiunilor şi 

rezistenţelor. 
 

2.2 Design Approach 2 

 
Cu aceastã abordare de proiectare se va considera 

doar o grupare, cu excepţia cazului în care trebuie 

fãcutã diferenţa pentru efectul acţiunii favorabile şi 

nefavorabile, caz în care trebuie considerate 
diverse grupãri de coeficienţi parţiali. Coeficienţii 

parţiali de aplicat acţiunilor sau efectului acţiunilor 

sunt: 

G   = 1.35pentru acţiuni permanente  

nefavorabile 

G,fav   = 1.00 pentru acţiuni permanente  

favorabile 

Q   = 1.50 pentru acţiuni variabile 

Pentru DA2 toate calculele se vor realiza cu 

acţiunile de calcul. 

 

 
Figura 4. Ierarhia parametrilor pentru DA2 

 

2.3 Design Approach 3 

 
Calculul este realizat cu valorile de calcul ale 

acţiunilor şi rezistenţelor, coeficienţii parţiali ce se 

aplicã acţiunilor sunt analogi celor de la DA2, în 
timp ce coeficienţii parţiali pentru parametrii 

geotehnici sunt egali cu cei sugeraţi la DA2 – 

Gruparea 2. 
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Figura 5. Ierarhia parametrilor pentru DA3 

 

  

3. EXEMPLU DE CALCUL ŞI ANALIZÃ 

COMPARATIVÃ A ABORDÃRILOR DE 

PROIECTARE ALE EC7-1 
 

Se face referire la un caz simplu al unei fundaţii 

izolate din beton armat cu amprentã pãtratã      
(Fig. 6). Se iau douã încãrcãri verticale, cea 

caracteristicã permanentã indicatã cu Pk si cea 

variabilã indicatã cu Qk. Verificarea la stãri limitã 

ultime se realizeazã în termeni de cedare a 
terenului datoratã sarcinii limitã folosind relaţia 

Ed≤Rd. În special se vor analiza cele trei abordãri 

de calcul prevãzute de EC7-1 verificând condiţiile 
iniţiale ale colapsului prin intermediul relaţiei (1) 

şi calculând de fiecare datã lãţimea Bk a fundaţiei.  

 

 
Figura 6. Fundaţie izolatã 

 

În efectuarea calculului, analizã pe termen scurt,  
s-au considerat urmãtoarele valori: 

Poziţie fundaţie   d=1.40 m 

Grosime fundaţie  h= 0.70 m 
Încãrcare vert. permanentã Pk= 1200 kN  

Încãrcare vert. Variabil ã Qk= 320 kN  

Greutate volumicã beton c = 25 kN/m
3
  

Greutate volumicã teren sat. sat = 18 kN/m
3
  

Greutate vol.teren uscat  d = 10 kN/m
3
  

Coeziune aparentã   cu= 30 kPa 

 

Design Aproach1 
Gruparea 1 (A1+M1+R1) 

Calculul greutãţii permanente a fundaţiei şi a 

terenului de acoperire. 

 
Unde:   

Bk  lãţimea fundaţiei  

Gk  greutatea complexului teren-fundaţie pe 
suprafaţa amprentei 

Valoarea de calcul a acţiunii se obţine din:  

 
Unde:  

Pk   acţiune permanentã pe structurã 

Qk  acţiune variabilã 

G   coeficient parţial pe acţiunea permanentã  

Q    coeficient parţial pe acţiunea variabilã 

Rezistenţa de calcul, Rd, este calculatã folosind 
expresia de mai jos (din prEN 1997-1 2003): 

 
Sau 

 
Unde: 

Rd  reprezintã rezistenţa de calcul (sarcina 

limitã a terenului pe termen scurt) 

A’  este suprafaţa efectivã a fundaţiei, în 
absenţa excentricitãţii coincide cu 

suprafaţa amprentei; analog în factorul de 

corecţie ce ţine cont de forma fundaţiei, 
propus mai jos, valorile B’ si L’ reprezintã 

mãrimile liniare reduse, în absenţa dublei 

excentricitãţi descriu dimensiunile reale ale 

fundaţiei 
qk  valoarea aşteptatã a suprasarcinii totale ce 

acţioneazã la marginile fundaţiei 

bc  factor de corecţie ce ţine cont de înclinaţia 
planului de fundare, calculat dupã: 

 
sc  factor de corecţie ce ţine cont de forma 

fundaţiei, se obţine: 

 
ic   factor de corecţie datorat înclinaţiei 

sarcinii 

 
cu  coeficient parţial aplicat coeziunii aparente 
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 coeficient parţial aplicat greutãţii volumice 
a terenului, aceastã valoare, în toate 

abordãrile EC7-1, este consideratã egalã cu 

unu, prin urmare valoarea de calcul 

coincide cu valoarea aşteptatã a 
parametrului la care face referire. 

Înlocuind valorile numerice în expresiile 

precedente avem: 

 

  
bc =1 
sc = 1.2 

ic= 1  

Factorii de corecţie precedenţi vor avea mereu 

aceeaşi valoare pentru fiecare abordare de calcul 
tratatã în acest exemplu, prin urmare nu vor mai fi 

menţionaţi. Impunând condiţiile de colaps incipient 

se obţine Bk= 3.52 m. 

 

Gruparea 2 (A2+M2+R1) 

Sunt valabile toate consideraţiile fãcute pentru 
Gruparea 1 a DA1, dar variazã factorii de grupare 

pentru acţiuni şi rezistenţe ale terenului, numeric:  

 

 
sau luând Ed=Rd se obţine Bk= 3.56 m 

 

Design Approach2 
Este asemãnãtor cu Design Approach1 în ceea 

priveşte coeficienţii privind parametrii de 

rezistenţã ai terenului (M1), acţiunile sau efectul 

acţiunilor (A1) dar diferã coeficienţii de rezistenţã 
globali ai sistemului (R2). Numeric avem: 

 

 
Din condiţia de verificare la stãri limitã ultime cu 

semnul de egalitate se obţine Bk= 4.38 m. 

 

Design Approach3 

Pentru aceastã abordare de calcul sunt aplicaţi 

coeficienţii de siguranţã pentru acţiuni (A1) 
presupunând cã derivã de la structura în elevaţie. 

Coeficienţii pentru parametrii de rezistenţã ai 

terenului sunt analogi celor din Gruparea 2 a DA1, 

în timp ce coeficienţii de rezistenţã globali ai 
sistemului (R3) sunt consideraţi egali cu unu. 

Astfel, se obţin urmãtoarele valori numerice: 

 

 
Se obţine Bk= 4.24 m 

 

 

4. CONCLUZII 

În graficul de mai jos sunt reprezentate schematic 

rezultatele obţinute pentru dimensionarea 
geometricã a fundaţiei presupunând cã este 

îndeplinitã, pentru fiecare abordare de calcul 

prevazutã de EC7-1, relaţia de verificare (1). 
 

 
Figura 7. Rezultate obţinute pentru dimensionarea 

geometricã a fundaţiei 

 

În exemplul precedent s-a încercat compararea 
abordãrilor de calcul prevãzute de EC7-1 pentru a 

înţelege care dintre abordãrile de calcul prezentate 

poate fi consideratã cea mai costisitoare. Analizând 
graficul, maximul coincide cu DA2 unde se obţin 

dimensiunile 4.38x4.38 m =19.18 m
2
 ale suprafeţei 

fundaţiei. 
  

Calculele efectuate în acest articol au fost 

realizate şi confirmate utilizând programul 

LoadCap, produs si distribuit de GeoStru 

Software. 

 

Abstract 
This article refers to the design of shallow 

foundations and highlights the normative 

requirements following the introduction of EC7-1 . 

The calculation model used is in Appendix D of 
prEN 1997-1 2003 recognized as: the 

determination of the load limit of a foundation 

resting on cohesive soil as a short-term analysis. 
We chose a simple analysis case for application for 

the application of the factorization method of the 

geotechnical parameters introduced with the 
publication of EC7-1. The results show that the 

chosen design approach is fundamental in the 

dimensioning of the geotechnical works and can 

lead to significant increases in costs. The choice of 
the approach depends on the choices that each 

Member State makes regarding the national safety 

level. The publication of EC7-1 introduced at 
European level, a new concept, that of limit states.  

 

 
 

 


