
 

 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC LOCATIV D+P+2E+M  

DE PE STRADA DUMBBRAVEI 28, 

COM.BUBUIECI,MUN.CHIȘINĂU  

 

 

 

 

 

 

Absolvent:  st. gr. CIC – 141FR 

        Victor PALII 

 

 

Conducător:  conf. univ. dr. 

Ion ROTARU 

 

 

 

 

Chişinău – 2019 

  



 

 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea de Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Departamentul de Inginerie Civilă şi Geodezie 

 

 

 

Admis la susţinere: 

Şef DICG, conf. univ. dr. 

________________ A. Taranenco 

˝____˝ _________________ 2019 

 

 

BLOC LOCATIV D+P+2E+M  

DE PE STRADA DUMBBRAVEI 28, 

COM.BUBUIECI,MUN.CHIȘINĂU  

 

Proiect de licenţă 

 

 

Conducător_________________ (I. Rotaru) 

Consultanţi_________________ (E. Balan) 

                     _________________ (S. Czeapec) 

  _________________ (I. Rotaru) 

  _________________ (I. Rotaru) 

  _________________ (L. Jitari) 

  _________________ (M. Capră) 

Absolvent _________________ (V. Palii) 

 

 

 

Chişinău – 2019 


	C:\Users\Valerica\Desktop\FCGC\CIC\1\14\FCGC-CIC-141-1-RO-PALII-VICTOR.DOCX
	 Calculul greutății volumică a pamântului uscat cu precizia 0.01
	 Calculul greutații volumice a pamîntului uscat cu precizia 0.01
	  Calculul greutații volumice a pamântului uscat cu precizia 0.01
	3.3.  Determinarea adîncimii de fundare.
	,adomptăm fundația izolată de forma patrata deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculăm rezistența fundației:
	Verificăm condițiile:
	Condiția economică nu se respectă
	,adoptăm fundația izolată de forma patrată deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculăm rezistența fundației:
	Verificăm condițiile:
	,adomptăm fundația izolată de forma patrată deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculăm rezistența fundației:
	Verificăm condițiile:
	,adomptăm fundația izolată de forma patrată deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculăm rezistența fundației:
	Verificăm condițiile:
	Condiția economică nu se respectă.
	,adomptăm fundația izolată de formăpatrată deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculămrezistențafundației:
	Verificămcondițiile:
	, adomptăm fundația izolata de formăpatrată deoarece excentricitatea în stîlp este mai mică decît 2 excentricități accidentale.
	Calculămrezistențafundației:
	Verificămcondițiile:
	Calculăm rezistența fundației:
	Calculăm sarcina normată provenită din greutatea proprie a pămîntului situat deasupra fundaţiei:
	Calculăm rezistența fundației:
	Calculăm sarcina normată provenită din greutatea proprie a pămîntului situat deasupra fundaţiei:
	Calculămrezistențafundației:
	Calculămsarcina normată provenită din greutatea proprie a pămîntului situat deasupra fundației:
	Calculămrezistențafundației:
	Calculămsarcina normată provenită din greutatea proprie a pămîntului situat deasupra fundației:
	3.5.Calculul tasării fundaţiilor
	S   Su,adm
	Necesarul de materiale
	Tabelul 5.6.2
	Organizaţia cărei îi aparţin maşinile şi utilajele de transport specializate, de
	construcţie e obligată să le asigure asistenţa tehnică necesară în corespundere cu instrucţiunileuzinei ce le-a fabricat. În timpul transportării elementelor prefabricate şoferul unităţii de transport esteobligat să respecte regulile de circulaţie în ...

	Arhitectura construcțiilor
	Rezistența și stabilitatea construcțiilor
	Geotehnica și fundații
	Tehnologia construcțiilor



