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CLASIFICAREA FUNDAŢIILOR

FUNDAŢII DIRECTE
Fundatiile directe sau de mica adâncime 
se folosesc când terenul bun de fundare 
se gaseste la adâncime mica fata de 
nivelul terenului natural si pot fi:

- fundatii rigide, continue sau izolate
- fundatii elastice, continue sau izolate

1.1. Fundatii continue de beton simplu 
sub ziduri.

Dupa forma sectiunii transversale 
fundatiile de beton simplu pot fi: 
dreptunghiulare, cu evazari si în trepte.
Fundatii cu sectiune dreptunghiulara ( 
fig. 1a )

Latimea blocului de fundatie trebuie sa 
fie mai mare decât a zidului sau 

soclului cu 5.10 cm de fiecare parte. 

1 - bloc fundatie; 2 - perete ( zid ); 3 - placa suport 
a pardoselii; 4 - strat de rupere a capilaritatii; 5 -
teren natural; 6 - hidroizolatie; 7 - fundatie în 
trepte; 8 - umplutura de pamânt.



Fundatii cu evazari ( fig. 1b )
Se folosesc când latimea talpii
fundatiei rezulta mai mare decât 
latimea zidului cu 25.35 cm de 
fiecare parte a acestuia, iar terenul 
are coeziune suficienta pentru 
executarea evazarilor în peretii
sapaturii. 
- latimea evazarii sa fie cel mult 15 
cm
- panta evazarii sa fie de circa 4 / 1

1 - bloc fundatie; 2 - perete ( zid ); 3 -
placa suport a pardoselii; 4 - strat de 
rupere a capilaritatii; 5 - teren 
natural; 6 - hidroizolatie; 7 - fundatie
în trepte; 8 - umplutura de pamânt



Fundatii cu trepte ( fig. 1c)
Se folosesc când talpa fundatiei
rezulta mai lata cu 35.40 cm de 
fiecare parte a zidului. Treptele 
trebuie sa aiba înaltimea de cel 
puti 40 cm. 

1 - bloc fundatie; 2 - perete ( zid ); 
3 - placa suport a pardoselii; 4 -
strat de rupere a capilaritatii; 5 -
teren natural; 6 - hidroizolatie; 7 -
fundatie în trepte; 8 - umplutura de 
pamânt



La constructiile cu subsol fundatiile zidurilor exterioare se alcatuiesc ca în 
figura 3.

Fig. 3 Fundatii continue rigide sub ziduri la constructii cu subsol
a - la zid exterior; b - la zid interior

1 - zidarie ( perete ); 2 - fundatie; 3 - hidroizolatie; 4 - placa 
suport pardoseala; 5 - strat pentru ruperea capilaritatii; 6 - teren 

natural; 7 - zidarie de protectie a hidroizolatiei; 8 - trotuar; 9 -
nisip



1.2. Fundatii continue din beton armat sub ziduri ( elastice )
La latimi mici, fundatiile continue elastice sub ziduri se prevad cu sectiune

dreptunghiulara, iar la latimi mai mari se proiecteaza fundatii continue elastice cu 
pante sau tesite, sau sub forma de grinda.

Fig. 4 Fundatii continue elastice sub ziduri
a - cu sectiune dreptunghiulara; b - cu pante; c - sub forma de grinda;

1 - zidarie ( perete ); 2 - fundatie; 3 - beton de egalizare 5.10 cm.



1.3. Fundatii sub ziduri despartitoare.
Fundatia se realizeaza direct de catre placa - suport a pardoselii parterului sau 

subsolului si se executa numai sub ziduri despartitoare, neportante, de cel mult 15 cm 
grosime si de înaltimea unui nivel. 

Fig. 5 Fundatii sub ziduri despartitoare
a - cu grosimea umpluturii mai mica de 40 cm; b - cu grosimea umpluturii mai mare 

de 40 cm:
1 - zid despartitor; 2 - placa suport a pardoselii; 3 - pietris; 4 - umplutura; 5 -

armatura suplimentara.



FUNDAŢII SUB STÂLPI
2.1. Fundatii izolate sub stâlpi

Fundatiile izolate sub stâlpi sunt de doua tipuri: fundatii cu bloc de beton simplu si 
cuzinet de beton armat; fundatii cu talpa din beton armat.

Fig. 6 Fundatii izolate sub stâlpi, cu bloc 
si cuzinet

1 - stâlp; 2 - cuzinet; 3 - bloc de fundatie



Fundatii cu talpi de beton armat ( fig. 7 ) - se executa fie sub forma prismatica, când 
suprafata bazei este cel mult egala cu 1m2, fie ca prisma cu fata superioara tesita. 
Înaltimea H a fundatiei se ia minimum 30 cm

Fig. 7 Fundatii sub stâlpi, cu talpa de beton armat
a - prismatica; b - prismatica cu fata tesita ( obelisc )
1 - stâlp; 2 - fundatie elastica; 3 - beton de egalizare



Fundatii de tip pahar (monolite sau prefabricate) Se realizeaza din beton armat
sub forma prismatica sau evazata.Pe langa armarea obisnuita cu bare dispuse la 
partea inferioara sub forma de plase, este necesara armarea peretilor fundatiei
pentru preluarea momentului incovoietor de la baza stalpului



Fundatii izolate sub stalpii metalici. Se proiecteaza sub forma de bloc simplu sau
cu bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat . Stalpul metalic este
prevazut cu o placa metalica de baza cu dimensiunile in plan mai mari decat ale 
sectiunii orizontale prin stalp, care se prinde de fundatie cu ajutorul suruburilor.



Fundatii continue sub stâlpi
Din cauza naturii terenului si a încarcarilor importante, uneori suprafetele 

fundatiilor izolate devin foarte mari; în acest caz se adopta solutia de fundatii cu grinda 
continua.



Daca încarcarile sunt mari si terenul de fundare este slab se adopta solutia de fundatii cu 
talpi continue încrucisate ( fig. 9 ).

Fig. 9 Fundatie cu talpi continue încrucisate
1 - stâlpi; 2 - talpi de beton armat



Daca talpile încrucisate ajung la dimensiuni mari, din cauza presiunii terenului, 
apropiindu-se prea mult între ele, constructia se fundeaza pe un radier general ( fig. 10 ).

Fig. 10 Radier cu placa dreapta
1 - stâlpi; 2 - placa; 3 - beton de egalizare



ALEGEREA TIPULUI DE FUNDAŢIE
Tipul de fundatie, adâncimile de fundare, presiunile pe teren, materialele 

pentru fundatii se vor alege tinând seama de:
- conditiile climatice ( adâncimea de înghet, cantitatea de precipitatii etc. )
- conditiile de stabilitate generala a amplasamentului
- adâncimile, natura, grosimile si caracteristicile fizico-mecanice si chimice ale 
straturilor de pamânt de sub talpa fundatiei determinate cu ajutorul studiilor 
geotehnice
- conditiile hidrogeologice ale terenului ( ape subterane si de suprafata, proprietatile
lor chimice, agresivitate, posibilitatea patrunderii acesteia la fundatii etc. )
- gradul de importanta al cladirii

- seismicitatea regiunii
- caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei, existenta subsolurilor, 
densitatea si felul elementelor verticale portante ( pereti, stâlpi )
- marimea si uniformitatea în plan a încarcarilor transmise de constructie

Tip de suprastructura
Fundatiile din beton simplu se folosesc pentru case de pamant, structuri
metalice, structuri din lemn.
Fundatiile din beton armat se folosesc pentru case de pamant, structuri metalice, 
structuri din lemn si containere.



STABILIREA COTEI DE FUNDARE
Una din problemele de baza ale proiectarii fundatiilor este stabilirea cotei de 

fundare. Aceasta se alege tinându-se seama de: cota minima de înghet, cota fundatiilor
vecine, cota minima constructiva de fundare, cota apelor freatice, caracteristicile 
geotehnice etc.

Cota minima de înghet H i. Adâncimea de înghet este în functie de zona climatica si 
are valori cuprinse între 60..70 cm ( minime ) si 1,10.1,15 m ( maxime ); adâncimea de 
înghet se masoara de la cota terenului nivelat din jurul constructiei. Cota minima de 
fundare pentru talpa fundatiei se stabileste totdeauna cu 10.20 cm sub adâncimea minima 
de înghet pentru ca fundatia sa rezeme pe un strat de pamânt nedeformabil.

Cota fundatiilor vecine. La stabilirea cotei de fundare se face o corelare între cota 
noii fundatii si cotele eventualelor fundatii vecine, pentru a nu se produce perturbatii ale 
stabilitatii acestora.

Cota apelor freatice. Se urmareste ca aceasta cota sa ramâna sub cota de fundare, 
deoarece executia este dificila.

Caracteristicile geotehnice. Cercetarile geotehnice furnizeaza elemente cu privire la 
terenul de fundare si determina solutiile ce trebuie adoptate; acestea se refera la: 
caracteristicile geotehnice, presiuni admisibile, tasari etc.

Cota minima constructiva de fundare H. Aceasta se ia:
- ; pentru ziduri exterioare ( sau interioare reci ) între H i si H i + 20 cm, unde H ieste 
adâncimea de înghet si în general nu mai putin de 80.90 cm pentru constructii definitive si 
60..70 cm pentru constructii provizorii;
- pentru ziduri interioare în spatii calde si la constructii fara subsol H = 40.50 cm; la 
constructii cu subsol H = 40 cm, de la nivelul placii subsolului.







C. FUNDAŢII INDIRECTE
Aceste fundatii se folosesc când terenul bun de fundare se gaseste la 

adâncimi de peste 6 m, când nivelul apelor subterane este ridicat si fundarea directa 
devine neeconomica sau chiar necorespunzator din punct de vedere tehnic.

Fundatiile indirecte se executa cu scopul de a transmite încarcarile
constructiei la straturile mai adânci ale pamântului ( pot ajunge la 30.40 m 
adâncime ) strapungându-se cele neconsistente si care nu pot prelua încarcarile
date de constructie.

Fundatiile indirecte sunt:
Fundatii pe piloti
Fundatii pe chesoane
Fundatii pe coloane



Fundatiile pe piloti. Pilotii sunt elemente liniare din lemn sau beton armat, 
(prefabricati sau monoliti), care se introduc in teren prin diverse metode. Apoi, 
ansamblul de piloti se leaga la partea superioara cu o placa groasa din beton
armat monolit, numita radier, pe care se executa constructia.

Pilotii prefabricati se introduc in teren prin batere, vibrare si vibropercutie
sau insurubare si subspalare cu jet de apa sub presiune.



Fundatii pe chesoane. Chesoanele pentru fundatii sunt elemente din beton 
prefabricat cu dimensiuni mari sub forma de cutii care patrund in teren prin 
saparea si evacuarea pamantului din interiorul lor. La partea superioara a 
chesoanelor se realizeaza un radier din beton armat monolit.



Fundatii pe coloane. Coloanele pentru fundatii sunt elemente de forma tubulara de 
diametru mare, din beton armat sau metal, introduse in teren prin vibrare sau 
forare-excavare si apoi umplute cu beton armat. Coloanele se introduc in teren pana 
la adancimi de 40 m. In final se realizeaza radiere din beton armat la partea 
superioara a coloanelor.



Fundații cu micropiloți

Micropilotii din beton sunt excavatii cilindrice de dimensiuni mici (intre 114 si 400mm) in care sunt
introduse tevi metalice sau bare de armatura. Legatura cu terenul se realizeaza prin intermediul injectarii sub 
presiune a unei suspensii de ciment sau mortar

Micropilotii metalici se utilizeaza pentru a satisface alceleasi cerinte insa dimensiunile acestora difera in 
functie de greutatea pe care acestia sunt nevoiti sa o sustina. Acestia sunt utilizati in zonele unde nu este 
posibila excavarea, in santierele unde timpul este mai pretios decat banii sau pentru constructiile cu 
posibilitate de demontare-reasamblare.

Micropilotii permit construirea unor structuri pe doua sau mai multe tipuri de teren diferite.
Suprastructura este din lemn sau metalica(containere, structure de sticla sau carton pe grid metallic)

Acestia se mai folosesc acolo unde se intenționează consolidarea unor terenuri în zonele ce urmează a fi 
excavate, iar acestea de obicei se află în interiorul marilor aglomerări urbane. Acest tip de foraje au deci ca 
obiect consolidarea si crearea posibilității reale de a construi pe un teren slab.



1. Micropiloti din beton, cu bulb



2. Micropiloti din beton, fara bulb



3. Micropiloti metalici, tip krinner
-Montare si demontare rapida
-Nu necesita sapaturi
-Nu necesita cofrare
-Nu depind de anotimp sau coditii climatice-Nu necesita 
utilaj mare pentru insurubare



4. Micropiloti metalici, tip helical

-Montare si demontare rapida
-Nu necesita sapaturi
-Nu necesita cofrare
-Nu depind de anotimp sau coditii climatice
-Preiau mai multe eforturi decat micropilotii krinner-
eforturi preluate de forta de frecare si compresiune 



ALTE TIPURI DE FUNDAȚII

1.Fundații din anvelope uzate umplute cu pământ

Se realizează cu ușurință prin umplerea cu pământ și armarea acestora pentru
a-și păstra linearitatea și stabilitatea.

Avantaje:
a. este ecologic – ajută la reciclarea de materiale greu degradabile – cauciuc;
b.cost de achiziționare foarte mic sau gratuit;

Dezavantaje:
a. lutul absoarbe usor apa, de aceea trebuie să fie poziționată în zone cu un drenaj
natural foarte bun;
b. nu are o durată de viață la fel de mare precum fundațiile din piatră sau beton;
c. nu permit construcția pe mai multe etaje.



Fundații din anvelope
uzate umplute
cu pământ



1’. Fundații din saci umpluți cu pământ

Se pot refolosi multe feluri de saci, începând de la sacii de cafea, din fibre naturale, până
la sacii din țesătură de polipropilenă.

Avantaje:
a. este ecologic – ajută la reciclarea de materiale ;
b. sacii din polipropilenă, sunt imuni la putrezire;
c. costul scăzut, rapiditatea și ușurința construirii fundațiilor.

Dezavantaje:
a. durabilitate;
b. descompunerea sacilor la umezeală;
c. durabilitatea pe termen lung și rezistența la apă rămân încă nedovedite.



2. Fundații din piatră naturală

Fundația din piatră se poate realiza cu un mortar pe bază de nisip și argilă sau var.

Avantaje:
a. este natural, durabil si are o masa termică ridicată
(utilă, în special la suprastructura din piatră);

b.poate fi reutilizată din situri dezafectate;

c.utilizarea surselor locale- pot reduce costurile și emisiile din transport;

d. poate fi folosită fără o finisare specială, reducând consumul de energie din producție.

Dezavantaje:
a.este o fundație rigidă;

b.cost de achiziționare ridicat;

c.execuția durează mai mult și necesită măiestrie în comparație cu o fundație din beton.



Fundațiile din piatră se pot
executa și uscat, fără mortar, 
și se folosesc la construcții 
provizorii sau la construcții 
ușoare (din lemn). 
Astfel de fundații 
se numesc și arocamente. 
Ele se folosesc la case de 
pamant.

Fundații din piatră naturală



3.Fundații din beton ciclopian

Se obține prin înglobarea în beton în proporție de până la 30% a bolovanilor de râu, 
pietrei brute sau spărturilor din fundații. Blocurile de piatră sau bolovanii nu trebuie să vină
în contact direct, spațiile între ei fiind umplute cu beton.

Avantaje:
a. reducerea consumului de ciment, deci la un preț de cost redus;
b. nu este necesară armarea betonului.

Dezavantaje:
a.nu se pot folosi în terenurile care prezintă pericol de tasări mari sau inegale.

Se folosesc pentru case de 
pamant, structuri
metalice, structuri din 
lemn.



4. Fundații din beton ecologic 

Betonul ecologic emite prin producerea sa doar 10 – 20% din cantitatea de CO2
produsă în mod obișnuit. 
Aceasta tehnologie folosește reciclarea la orice nivel, toate rezidurile de la praf, 
gaze emise și le reintroduce în circuitul de producere. 
Polimerizarea nu necesita ardere și rezultatul obținut are caracteristicile de liant ale 
cimentului.



5.Fundații din gabioane

Un gabion este un element constructiv care este folosit la stabilizarea solului. 
El se mai foloseşte la împrejmuiri şi chiar la construcţia unor structuri temporare
sau permanente. În linii mari, un 

gabion este o cuşcă
metalică protejată
de apă şi agenţii
corozivi în natură, 
cu pietre de 
anumite dimensiuni
în interiorul ei, 
îndesate pentru a 
forma împreună o 
structură grea, 
rigidă şi durabilă.



6. Fundații din pământ armat

Aplicații
a.Creșterea capacității portante la fundații de drumuri și căi ferate, platforme industriale;
b.Ziduri de pământ armat;
c.Armarea pantelor abrupte pe taluzuri;
d.Armarea culeelor de pod;


