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1. DATE GENERALE 

1.1. Obiectul raportului tehnic 

Prezentul document constituie obiectul contractului având codul 7118/28.11.2017, 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. 

Prezentul raport tehnic reprezintă rezultatul analizei numerice geotehnice pentru 
determinarea stabilității versanților din cadrul obiectivului „Sit Arheologic Sarmizegetusa Regia”. 

Acest material se bazează pe următoarele date şi informații puse la dispoziție de 
beneficiarul contractului sau existente în documentațiile firmei noastre: 

a) investigații geotehnice in situ (foraje geotehnice și penetrări dinamce ușoare), realizate 
pe amplasament de către S.C. SAIDEL Engineering în perioada 20.11.2017 – 
21.11.2017; 

b) ridicare topografică a amplasamentului pusă la dispoziție de către beneficiar, Institutul 
Naţional Al Patrimoniului (I.N.P.). 

1.2. Date privind situl arheologic 

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 β0=2,5. 

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 lațime 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). 

În cadrul vizitei tehnice pe amplasament din data de 20.11.2015, s-au constatat că sunt 
active fenomene de pierdere a stabilității versanților, după cum este prezentat în Figura 1 și 
Figura 2. Având în vedere condițiile din amplasament, la cererea beneficiarului, pentru 
conservarea ruinelor arheologice, au fost create două modele numerice în care s-a evaluat 
stabilitatea versantului din dreptul forajului 3 aferent zonei „Sanctuarul mare de andezit” și cea a 
versantului din dreptul forajului 2 aferent zonei „Turn pentagonal și ziduri adiacente”. 

În urma inspecției vizuale efectuată pe amplasament se apreciază că alunecarea de teren 
este de suprafață, care se produce cu o viteza relativ lentă, vegetația având până în prezent un 
rol important în frânarea fenomenului de instabilitate. Totodată, se poate spune că prin deplasarea 
masivelor de pământ ca urmare a depășirii rezistenței la forfecare la contactul cu terenul stabil, 
arborii, pe alocuri, au fost smulși din rădăcină. De asemenea, blocarea posibilității de drenare a 
apei subterane prin înfundarea sistemului de drenaj al zidului precum și împingerea zidurilor 
cauzată de creșterea rădăcinilor copacilor, reprezintă factori declanșatori ai prăbușirii zidurilor 
existente. 
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Figura  1. Cedări ale zidurilor de sprijin și ale versanților în vecinătatea forajului F2, zona „Turn 
pentagonal și ziduri adiacente” 

 

Figura  2. Cedări ale zidurilor de sprijin și ale versanților în vecinătatea forajului F3, zona 
„Incinta sacră” 
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2. MODELARE ȘI ANALIZĂ NUMERICĂ 

2.1. MODEL NUMERIC DE CALCUL 

Evaluarea stabilității versanților s-a realizat utilizând metoda numerică de calcul cu 
element finit prin intermediul programului PLAXIS 2D 2017. Acesta este un program bazat pe 
metoda elementului finit, des folosit pentru aplicații geotehnice. 

Modelul de calcul s-a realizat pentru două secțiuni reprezentative ale sitului arheologic.  

 

Figura  3. Plan general cu evidențierea profilului transversal din care s-au preluat zonele 
marcate pentru analiza stabilității versanților prin calcul utilizând metoda elementului finit 

2.2. PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL 

Parametrii geotehnici au fost stabiliți pe baza investigațiilor geotehnice prezentate în 
„Studiu geotehnic preliminar, SENG-SARMI-SG1-OSP-01-r00-08.12.2017-rom, întocmit de către 
S.C. SAIDEL Engineering S.R.L.  

Pentru versanții analizați s-a utilizat modelul constitutiv Mohr-Coulomb. 

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici utilizați în calcul pentru toate materialele 
sunt indicate în tabelul 1. 

F2  F3  
F1  

Zona forajului F3 
Zona forajului F2 
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Tabelul 1. Parametri geotehnici cu valori caracteristice pentru materialele din componența 
modelului geotehnic 

Strat de calcul γ φ’ c E' 
[kN/m3] [ ° ] [kN/m2] [MPa] 

1. Orizont nisipos  18 28 1 8 
2. Orizont nisipos 19 30 1 50 
3. Rocă sedimentară 18 30 250 45 

Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici din tabelul de mai sus au următoarele 
semnificații: 

− γ - greutatea volumică în stare naturală a pământului; 

− φ’ -  unghi de frecare interioară în stare drenată; 

− c - coeziune; 

− E'- modul de deformație în condiții drenate. 

În Figura 4 și 5 sunt prezentate modelele de calcul în Plaxis 2D 2017, pentru analiza 
preliminară a stabilității taluzurilor, cu indicarea stratificației de calcul și a geometriei considerate, 
în baza informațiilor geotehnice și topografice sumare avute la dispoziție. Modelarea numerică în 
Plaxis 2D 2017 este necesară pentru determinarea stării de eforturi și a factorului de siguranță 
dintr-un masiv de pământ. 

 
Figura  4. Profil transversal considerat în modelul de calcul în zona forajului F2 

 
Figura  5. Profil transversal considerat în modelul de calcul în zona forajului F3 

1.Orizont nisipos 
2.Orizont nisipos 
3.Rocă sedimentară 

1.Orizont nisipos 
2.Orizont nisipos 
3.Rocă sedimentară 
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2.3. REZULTATE ANALIZĂ NUMERICĂ GEOTEHNICĂ 

Analiza rezultatelor modelării numerice presupune evaluarea factorilor de stabilitate ai 
versanților. Metoda utilizată pentru calculul factorilor de stabilitate implementată în programul de 
analiză numerică geotehnică Plaxis este metoda Ø/c reduction. Principiul metodei presupune 
reducerea graduală a parametrilor Ø și c până la situația în care se produce cedarea. Factorul de 
stabilitate reprezintă raportul dintre parametrii rezistenței la forfecare introduși și parametrii 
reduși la care apare cedarea.  

 

Figura  6. Suprafața posibilă de cedare de suprafață în corpul taluzului - condiții statice de 
solicitare în zona forajului F2 

 

 

Figura  7. Suprafața posibilă de cedare de suprafață în corpul taluzului - condiții statice de 
solicitare în zona forajului F3 
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În cazul de față acțiunea seismică este modelată în programul Plaxis prin metoda pseudo-

statică, definită de SR EN 1998-5:2004 și NP 124:2010. Parametrii geotehnici considerați în calcul 
au valori reduse cu coeficienții parțiali de siguranță menționați în SR EN 1998-5:2004 față de cei 
pentru condiții de solicitare statică, definiți în capitolul 2. Această metodă presupune aplicarea 
unor accelerații pe direcția orizontală și verticală care induc o forță de inerție pe direcția opusă 
aplicării lor.  

Pentru aplicarea acestei metode este necesar să se determine coeficienții seismici pe 
direcție orizontală, kh și  verticală kv. 

𝑘𝑘ℎ = 0,5 ∙ 𝛾𝛾𝐼𝐼 ∙
𝑎𝑎𝑔𝑔
𝑔𝑔

 

𝑘𝑘𝑣𝑣 = 0,7 ∙ 𝑘𝑘ℎ 

În SR EN 1998-1:2004 (capitolul 2.1, paragraful 4) și NP 124:2010 (cap. V.5.6.), se 
prevede ca pentru acțiunea seismică definită prin valoarea accelerației maxime a terenului (ag), 
valoarea factorului de importantă γI de multiplicare a forței seismice de calcul pentru a atinge 
aceeași probabilitate de depășire în n ani (caracterizat prin intervalul mediu de recurență 
corespunzător duratei de viață a construcției provizorii - TL) ca și în N ani (caracterizat prin 
intervalul mediu de recurență corespunzător acțiunii seismice de calcul prevăzută în normele în 
vigoare corespunzătoare unei durate de viață a construcției de 50 ani - TLR), se poate determina 
folosind relația: 

𝛾𝛾𝐼𝐼 = �
𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑇𝑇𝐿𝐿
�
−13

 

Pornind de la principiul de a obține același grad de asigurare la acțiunea seismică, adică 
de a avea aceeași probabilitate de depășire a valorii accelerației maxime a terenului pe durata de 
viață a construcției se poate determina valoarea coeficientului de importanță pentru construcții a 
căror durată de viață este mai mică decât cea prevăzută în normele actuale la 50 ani. 

Calculul coeficientului de importanță în funcție de durata de viață a lucrării temporare de 
susținere a excavației adânci (considerată ca fiind 6 luni conform estimărilor beneficiarului), cu 
asumarea valorilor de calcul ale accelerației prescrise de P100-1:2013 (ag = 0,10g, IMR=225 ani) 
conduce la o valoare γI=1. 

Astfel pentru coeficienții seismici introduși în programul de calcul cu element finit, Plaxis 
2D, au rezultat următoarele valori: 

𝑘𝑘ℎ = 0,5 ∙ 1 ∙
0,10 𝑔𝑔
𝑔𝑔

= 0,05 

𝑘𝑘𝑣𝑣 = 0,7 ∙ 𝑘𝑘ℎ = 0,7 ∙ 0,05 =  0,035 

Pentru aplicarea forțelor orizontale și verticale, în cadrul metodei pseudo-statice, sunt 
considerate patru cazuri de calcul, în funcție de direcțiile de orientare a forțelor (forță orizontală 
spre incintă sau în sens opus, forță verticală în sus sau în jos). În continuare sunt prezentate 
rezultatele pentru cazul cel mai defavorabil. 

Starea limită ultimă atinsă prin destabilizarea versanților s-a produs în condiții statice de 
solicitare. 
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3. INTERPRETAREA REZULTATELOR ANALIZEI NUMERICE ȘI RECOMANDĂRI 

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII PANTELOR 

În capitolul anterior au fost prezentate rezultatele analizei numerice geotehnice, privind 
calculul de stabilitate al versanților sitului arheologic. În tabelul 2 sunt prezentați factorii de 
stabilitate corespunzători situațiilor analizate.  

Tabel 2 – Factori de siguranță corespunzători ipotezelor și situațiilor calculate 

Ipoteza - Situație analizată 

Valori ale factorilor de 
siguranță calculați conform 

Abordării 3 din 
SR EN 1997-1:2004 

Taluz în zona Forajului F2 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul nesaturat 0,8 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul saturat <0,8 

Încărcări seismice <0,8 

Taluz în zona Forajului F3 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul nesaturat 0,96 

Încărcări gravitaționale – considerând terenul saturat <0,76 

Încărcări seismice <0,76 

Conform abordării de calcul 3, menționată în cadrul normei SR EN 1997-1:2004 factorul 
de siguranță minim al taluzului calculat prin metoda reducerii valorilor parametrilor rezistenței la 
forfecare ai terenului trebuie să fie mai mare sau egal cu 1,25. 

Principiile de calcul ale stabilității pentru lucrările proiectate în România conform SR EN 
1997-1:2004 și a anexelor naționale, impun folosirea abordării 3 de calcul. Aceasta presupune 
aplicarea unor coeficienți parțiali de siguranță indicați în standard asupra valorilor acțiunilor, 
materialelor și rezistențelor.  

Având în vedere numărul foarte redus al investigațiilor geotehnice realizate preliminar pe 
amplasamentul sitului arheologic, precum și lipsa încercărilor mecanice și a investigațiilor in situ, 
pentru calculul stabilității au fost considerați parametrii geotehnici preliminari. Aceștia vor trebui 
verificați prin investigații specifice de detaliu pentru sporirea gradului de încredere în 
rezultatele analizei de stabilitate. 

Conform datelor rezultate (prezentate în tabelul 1) în urma analizei numerice geotehnice 
pentru abordarea de calcul 3 recomandată de SR EN 1997-1:2004 și impusă de anexa națională, 
stabilitatea versanților nu este asigurată pentru nici una din situațiile prezentate, conform 
tabelului 2. Având în vedere că stabilitatea nu este asigurată în situația considerării terenului ca 
fiind nesaturat în cazul creșterii presiunii apei din pori ce poate fi determinată de ridicarea nivelului 
apei și în toate combinațiile care includ acțiunea seismică, stabilitatea versanților analizați nu este 
asigurată. 

Pentru un calcul detaliat, care să pună în evidență parametrii actuali ai straturilor din care 
sunt alcătuiți versanții, sunt necesare investigații geotehnice suplimentare. În cadrul investigațiilor 
geotehnice viitoare trebuie incluse investigații avansate in situ, de tipul dilatometriei plate 
Marchetti (sau similar), foraje suplimentare cu prelevări de probe pentru determinarea 
caracteristicilor geotehnice. 
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RAPORT TEHNIC PRIVIND ANALIZA PRELIMINARĂ A STABILITĂȚII VERSANȚILOR 
SIT ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA REGIA 

sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara 
 

Nr. Contract / Contract No. Apr. / App. Cod / Code Corp / Block Tip / Type Nr. / No. Rev. / Rev. Data / Date 
7118/28.11.2017 ALP SARMI SF OSP 01 00 08.12.2017 

 
Recomandăm monitorizarea stabilității versanților. Monitorizarea trebuie să includă 

inspecții vizuale, urmărirea evoluției nivelului apei subterane prin intermediul piezometrelor, 
precum și ridicări topografice. De asemenea, deformațiile verticale ale versanților se pot urmări 
prin instalarea de coloane inclinometrice în mai multe secțiuni caracteristice ale versanților. 
Intervalul de timp dintre două etape de monitorizare va fi stabilit de către întocmitorul programului 
de monitorizare. 

Îmbunătățirea stabilității pantelor se poate asigura prin curățarea sistemului inițial de 
drenaj al lucrărilor de susținere existente, curățarea vegetației ale cărei rădăcini împing în zidurile 
de sprijin existente, precum și vegetația înaltă (arbori) care, pe de o parte induce suprasarcini 
verticale și orizonale terenului, iar pe de altă parte asigură o armare naturală a pământului. De 
asemenea, recomandăm plantarea de vegetație de tipul arbuștilor și ierburi speciale cu rădăcini 
adânci. Rolul acestora este de a arma terenul din spatele lucrărilor de susținere și de a îmbunătăți 
proprietățile acestuia de absorbție și retenție a apei din precipitații, fără a aduce suprasarcini 
semnificative, terenului din amontele lucrării de susținere. 

 

Întocmit, 
 
 
 
ing. Alisa Alexandra Găină 
inginer geotehnician 

Aprobat, 
 
 
 

ing. Alexandru Poenaru 
șef departament investigații geotehnice 

 

 
Verificator Tehnic Atestat în domeniul „Af” 

 
 
 
 

ing. Tudor Saidel 
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