


 

 

Obie
proie
recen

Cui s
geote

Orga
(ega
atest
elibe

Curs
este 

Valid
şi rez

Com
care 
geote
refer
7. Un
studi

Form
expe
in vig

Cond
partic
la d
cond

Prog
Modu
noiem
avea

Cost

Preţ 

Redu

Redu

Redu
anga

Preţu

Curs

- 

SO

Fil

 

ectiv: Cuno
ectarea geo
nte bazate 

se adresea
ehnică, alto

anizare: Cu
l cu număru
tatului de a

erat de SRG

surile se de
obligatorie.

dare: Pentr
zolvarea ap

mpetente: C
acestea s

ehnice. Vor
ritoare la Eu
n rol impor
iile de caz d

matori: Cur
erienţă în do
goare, mem

diţii de îns
cipare în co

data de 3
diţionează în

gramare cu
ulele 1 – 3 
mbrie 2017

a loc la UTC

turi: Taxă d

întreg: 70 le

ucere 10% 

ucere 5% p

ucere supli
ajaţi.  

urile sunt va

sanţii au dr

participa

OCIETATEA

iala Bucure

oaşterea p
otehnică a d
pe principiil

ază: Ingineri
or specialişt

ursul este o
ul de ore de
bsolvire est

GF se vor pr

esfăşoară c
.  

ru validarea
plicaţiilor / te

Cursanţii vo
se aplică p
r fi familiariz
urocodul 7, 
tant în obţi

din modulele

rsurile vor 
omeniile res

mbri în comit

scriere: Do
ontul SRGF
30.04.2017. 
nscrierea la

ursuri: Prim
vor avea lo

7. Datele vo
CB in zilele d

de participa

ei/credit 

pentru mem

entru credit

mentară de

alabile pent

reptul la: 

are curs şi w

A ROMANA

eşti 

principiilor f
diferitelor tip
le Eurocod.

ilor construc
i interesaţi

rganizat pe
e curs + wor
te necesară
reciza modu

u prezenţă

a unui modu
estelor prop

or cunoaşte
pentru proie
zaţi cu prev
a normativ

nerea aces
e privitoare 

fi susţinute
spective, el
tetele tehnic

ritorii se îns
 – filiala Bu

Plata tax
a curs. 

ma rundă de
oc în iunie ş
or fi comuni
de sambata

are 

mbri SRGF: 

tele ce depă

e 5% pentr

ru cursurile

workshop; 

A DE GEOT

fundamenta
puri de lucr
 

ctori din pro

e module, c
rkshop). Mo
ă acumulare
ulele parcur

fizică, iar 

ul este nece
puse la work

e principiile 
ectarea ge
vederile şi m
velor tehnice
stor compet

la proiecta

e de cadre
laboratori a
ce de profil

scriu pe ba
ucureşti. Pe
xei de par

e formare e
şi iulie 2017
icate ulterio
a. 

63 lei/cred

ăşesc minim

ru firmele c

 organizate

TEHNICĂ Ş

ale ale Eu
rări. Aplicar

oiectare, cu 

ărora le est
odulul 1 est
ea a minimu
rse şi  comp

prezenţa la

esară preze
kshop-uri. 

de bază a
eotehnică a
modul de a
e recente, c
tenţe îl repr
rea diferitel

e didactice 
ai normative
, membri SR

aza formula
ntru runda
rticipare (c

este precon
7, iar modul
or, după for

it 

mul de 20 

care plătes

e în anul 201

I FUNDAŢI

urocod 7 ş
rea normati

experienţă

te atribuit u
te obligatori
um 20 de c
petenţele do

a totalitatea

enţă 100% l

ale Eurocod
a diferitelor 
plicare a st
care aplică 
rezintă exe
or structuri 

universitare
elor şi  ghid
RGF şi ISS

rului ataşat
a 2017 insc
cel puţin p

nizată pentr
lele 4 – 7 în
rmarea grup

sc taxa pen

15. 

II 

şi aplicarea
ivelor de pr

ă sau nu în I

un număr de
u. Pentru o

credite. Pe a
obândite.  

a orelor pro

a cursuri şi

dului 7 şi m
tipuri de 

tandardelor 
principiile 

emplele de 
geotehnice

e de la UT
durilor de pr
MGE.  

t şi plătesc 
crierile se fa
pentru mod

ru luna iun
n lunile octo
pelor. Curs

ntru mai m

1

a lor în 
roiectare 

Ingineria 

e credite 
obţinerea 
atestatul 

gramate 

 aplicaţii 

modul în 
structuri 
române 

Eurocod 
calcul şi 

e.  

TCB, cu 
roiectare 

taxa de 
ac pana 
dulul 1) 

ie 2017. 
ombrie – 
urile vor 

ult de 3 



 

- 

- 

- 

Mod

Pe b
factu

Taxa

IBAN

Plata
înscr
înscr

Plata
de la
prog
prog

Alte 
cursu
preci

Mod

No. 
modul 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Fieca

 

SO

Fil
mapă cu

bufet rec

atestat 
modulelo

alităţi de p

aza formula
ură pentru ta

a de particip

N: RO56BTR

a taxei afere
rierea la cu
rierea în gru

a aferentă c
a început), 
ramate. Plă
ramate curs

condiţii: 
urile pentru
izate toate c

ule de form

Titlu Mod

Introduce
proiectări

Proiectar
suprafaţă
Proiectar
adâncime
Proiectar
susţinere
Proiectar
analiza st
Investiga
7 
Fundarea

are modul e

OCIETATEA

iala Bucure
u materialele

ce în fiecare

de absolvi
or alese). 

plată: 

arului de îns
axa de parti

pare va fi plă

RLRONCRT

ente cel puţ
urs, în term
upele de cu

celorlalte mo
fie după c

ăţile trebuie
surile respe

cu fiecare 
 un număr 
condiţiile de

mare: Total 

dul 

ere în Euroco
ii geotehnice

rea geotehnic
ă 
rea geotehnic
e 
rea geotehnic
e 
rea geotehnic
tabilităţii pan
rea geotehn

a pe pământu

este descris

A ROMANA

eşti 
e prezentat

e zi de curs

ire a curs

scriere, filia
icipare la cu

ătită în cont

T03377186

ţin modululu
men de 5 z

rs.  

odule se po
ce s-a anu
e realizate 
ective.  

participant
de angajaţ

e plată, anu

credite: 54

od 7. Bazele 
e 

că a fundaţiil

că a fundaţiil

că a lucrărilo

că a ramblee
ntelor 
ică conform 

uri dificile 

s în detaliu î

 

A DE GEOT

te la curs şi 

; 

urilor elibe

ala Bucureş
ursuri.  

tul filialei Bu

602 – Banca

ui 1 (obliga
zile de la d

oate face fie
unţat data l

cu minimu

t persoană
i se va înch

ulare, valida

 (minim 20 

N
C

8

lor de 4

lor de 4

or de 7

elor şi 4

Eurocod 3

4

în cele ce u

TEHNICĂ Ş

workshop;

erat de SR

ti a SRGF v

ucureşti a S

a Transilvan

toriu) este o
data emiteri

e la început
la care cur
um 14 zile 

ă fizică sau
heia un con
re etc.  

pentru obţin

Număr ore 
Curs Work

8 - 

4 3 

4 3 

7 7 

4 2 

3 3 

4 2 

urmează.  

I FUNDAŢI

RGF (după

va calcula c

SRGF (CUI 

nia. 

obligatoriu a
ii facturii. P

t (se poate 
rsurile afere
înainte de 

u fiecare f
ntract de ins

nerea atest

Num
credkshop 

8 

7 

7 

14

6 

6 

6 

II 

ă validarea

costurile şi v

7985472): 

a fi făcută o
Plata condiţ

plăti costul
ente acesto

data la ca

irmă care 
struire în ca

tatului de ab

măr 
dite 

Forma
(respo
pe mod

Prof. I.
Manoli
Prof. L
Prof. N
Radule
Prof. N
Radule
Prof. L
Prof. H
Prof. S
Manea
Conf. E

Prof. S
Manea

2

a tuturor 

va emite 

odată cu 
ţionează 

l integral 
ora sunt 
are sunt 

plăteşte 
are vor fi 

bsolvire) 

tori 
nsabili 
dule) 

 
u 

L. Batali 
N. 
escu 
N. 
escu 
L. Batali 
H. Popa 
S. 
a 
E. Olinic

S. 
a 



 

MOD

Num

Num

Cond

Obie
calcu

Cont

1

2

3

4

5

6

7

Valid

Com
struc
aleag
rezis

Alte 
modu

Form

Prof
onoa
comi
privin
(Euro

Prof
(UTC
„Ingin
mem
altor 
filiala

 

SO

Fil
DUL 1: INTR

măr de ore: 8

măr credite: 8

diţii prelimin

ectiv: cunoa
ul la stări lim

tinut: 

. Prezenta

2. Bazele p

3. Prezenta

4. Stări lim

5. Acţiuni ş

6. Materiale

7. Verificăr

dare: test de

mpetenţe: la
cturale şi pr
gă coeficie

stenţe şi va 

observaţii: 
ulele următo

matori: 

. univ. dr. 
are al SRG
itetului), pre
nd proiecta
ocod 7) 

. univ. dr. 
CB – Dept.
nerie geote

mbru în ech
normative 

a Bucureşti 

OCIETATEA

iala Bucure
RODUCER

8 ore curs 

8 

nare: - 

aşterea princ
mită, prezen

area Euroco

proiectării st

area Euroco

ita in EC7 

şi situaţii de 

e şi rezisten

ri la stările li

e verificare 

a sfârşitul a
rincipiile de
enţii parţial
cunoaşte p

modul obl
oare 

ing. Iacint
GF, memb
eşedinte al 
area geote

ing. Loret
. Geotehnic
ehnică şi f
ipa de elab
şi ghiduri 
a SRGF, m

A ROMANA

eşti 
E IN EURO

cipiilor de b
ntarea stăril

odurilor stru

tructurale co

od 7 

proiectare

nte, valori c

imită ultime

acestui mo
e bază ale 
li de sigu
rincipiile de

ligatoriu. V

t MANOLIU
ru în com
comitetului 
hnică, veri

tta BATAL
că şi Fund
fundaţii”, re
borare a G
de proiecta

membru al  C

 

A DE GEOT

OCOD 7. BA

bază ale Eu
or limită spe

ucturale 

onform Eur

caracteristice

 şi de servic

odul cursan
proiectării 
ranţă pent

e verificare l

alidarea m

U – fost pre
mitetul tehn

tehnic ASR
ficator şi 

LI – experie
daţii), mem
esponsabil 
hidului priv
are în dom
CEN TC 25

TEHNICĂ Ş

AZELE PRO

urocodurilor
ecifice EC7

rocod 

e ale param

ciu conform

ntul va cun
geotehnice 
tru acţiuni,
la stări limit

odulului 1 

eşedinte SR
ic CTS 6 
RO 61, elab
expert Af, 

enţă didact
bru în com
elaborare 

vind proiecta
meniu, verific

0/SC7 (Eur

I FUNDAŢI

OIECTARII 

r structurale
7 

metrilor geot

m EC7 

noaşte siste
conform E

 caracteris
ă 

condiţionea

RGF, în pre
MDRAP (

borator NP 
membru C

tică şi profe
mitetul tehn

NP 124, 
area geote
cator şi ex
rocod 7) – P

II 

GEOTEHN

e, ale princi

tehnici 

emul Euroc
EC7, va şti 
sticile mate

ază particip

ezent preşe
(fost preşe
074, NP 12
CEN TC 2

esională de
ic CTS 6 
NP 075, G
hnică, prec

xpert Af, pre
PT1 „Genera

3

NICE 

ipiilor de 

codurilor 
cum să 

erialelor, 

parea la 

dinte de 
dinte al 
20, Ghid 
250/SC7 

e 23 ani 
MDRAP 

GP 093, 
cum şi a 
eşedinte 
al rules” 



 

MOD
CON

Num

Num

Cond

Obie
EC7 

Conţ

1

2

3

4

5

Valid

Com
112 a

Form

Prof
Geot
cons
funda
NP 1
NP 1
MDR
„Ingin
found
mem

 

SO

Fil
DUL 2: P
NFORM EUR

măr de ore: 7

măr credite: 7

diţii prelimin

ectiv: cunoa
şi NP 112 

ţinut: 

. Bazele p

2. Acţiuni ş

3. Proiecta
prescript

4. Proiecta

5. Worksho
EC 7  

dare:  aplica

mpetenţe: la 
asupra proi

matori: Res

. univ. dr. 
tehnică şi 

sultanţă); Ve
are, a cons
112:2014 „P
123:2010 „

RAP „Ingine
nerie struc
dations” (20

mbru CEN T

OCIETATEA

iala Bucure
PROIECTAR
ROCOD 7 

7 ore ( 4 ore

7 

nare:  modu

şterea în de

proiectării ge

şi situaţii spe

rea geoteh
tive. Studii d

rea geotehn

op: proiecta

aţie worksho

sfârşitul  a
ectării geot

sponsabil d

ing. Nicol
fundaţii); 

erificator pro
strucţiilor şi 
Proiectarea 
„Proiectarea
erie geoteh

cturală” (20
007-2012); 
C 250/SC7

A ROMANA

eşti 
REA GEO

e curs + 3 o

ulul 1  

etaliu a proi

eotehnice p

ecifice de p

nică a fund
de caz 

nică a funda

area geoteh

op 

acestui mod
tehnice a fu

de modul:

leta RĂDU
Experienţă
oiecte şi Ex
masivelor 
geotehnică

a geotehnic
hnică şi fu

012 - în pr
Membru în

 (Eurocod 7

 

A DE GEOT

OTEHNICA 

ore worksho

iectării geot

pentru funda

proiectare 

aţiilor izolat

aţiilor contin

hnică prin c

dul  cursan
ndaţiilor de

ULESCU - E
ă profesion
xpert tehnic
de pământ”
ă a fundaţii
că a funda
undaţii” (20
rezent); Me
n Consiliul 
7) 

TEHNICĂ Ş

A FUND

op) 

tehnice a fu

aţii de supra

te  – proiec

nue  

calcul a fun

tul va cuno
 suprafaţă ş

Experienţă
nală de 38
c Af „Reziste
”; Responsa
lor de supr

aţiilor de ad
004-2012); 
embru în T
de conduc

I FUNDAŢI

DATIILOR 

undaţiilor de

afaţă 

ctare prin ca

ndaţiilor de 

oaşte preve
şi modul lor

didactică d
8 ani (pro
enţa şi stab
abil elabora
rafaţă”; Res
dâncime”; M
Membru în

TC18/TC21
cere al ISS

II 

DE SUPR

e suprafaţă 

alcul şi prin

suprafaţă 

ederile EC 7
r de aplicare

de 35 ani (
oiectare, ce
bilitatea tere
are NP 112
sponsabil e
Membru în
n CTS 5 
2 ISSMGE

SMGE (2013

4

RAFATA 

conform 

 metode 

conform 

7 şi  NP 
e. 

(UTCB -
ercetare, 
enului de 
2:2004 şi 
laborare 
 CTS 6 
MDRAP 

E „Deep 
3-2017), 



 

MOD
CON

Num

Num

Cond

Obie
confo

Conţ

1

2

3

4

5

Valid

Com
123 a

Form

Prof
Geot
cons
funda
NP 1
NP 1
MDR
„Ingin
found
mem

SO

Fil
DUL 3: P
NFORM EUR

măr de ore: 7

măr credite: 7

diţii prelimin

ectiv: cunoa
orm EC7 şi 

ţinut: 

. Bazele p

2. Acţiuni ş

3. Proiecta
orizontal

4. Incărcăr

5. Worksho

dare:  aplica

mpetenţe: la 
asupra proi

matori: Res

. univ. dr. 
tehnică şi 

sultanţă); Ve
are, a cons
112:2014 „P
123:2010 „

RAP „Ingine
nerie struc
dations” (20

mbru CEN T

OCIETATEA

iala Bucure
PROIECTA
ROCOD 7 

7 ore ( 4 ore

7 

nare:  modu

aşterea în 
NP 123 

proiectării ge

şi situaţii spe

rea geoteh
le – proiecta

i de probă p

op: Proiecta

aţie worksho

sfârşitul  a
ectării geot

sponsabil d

ing. Nicol
fundaţii); 

erificator pro
strucţiilor şi 
Proiectarea 
„Proiectarea
erie geoteh

cturală” (20
007-2012); 
C 250/SC7

A ROMANA

eşti 
REA GEO

e curs + 3 o

ulul 1  

detaliu a 

eotehnice p

ecifice de p

hnică a fun
are prin cal

pe piloţi. Pre

area geoteh

op  

acestui mod
tehnice a fu

de modul:

leta RĂDU
Experienţă
oiecte şi Ex
masivelor 
geotehnică

a geotehnic
hnică şi fu

012 - în pr
Membru în

 (Eurocod 7

A DE GEOT

OTEHNICA 

ore worksho

proiectării 

pentru funda

proiectare, s

ndaţiilor pe
cul şi prin m

elucrarea ş

hnică a unei

dul  cursan
ndaţiilor de

ULESCU - E
ă profesion
xpert tehnic
de pământ”
ă a fundaţii
că a funda
undaţii” (20
rezent); Me
n Consiliul 
7) 

TEHNICĂ Ş

A FUND

op) 

geotehnice

aţii de adân

stări limită 

e piloţi sup
metode pres

i interpretar

 fundaţii pe

tul va cuno
 adâncime

Experienţă
nală de 38
c Af „Reziste
”; Responsa
lor de supr

aţiilor de ad
004-2012); 
embru în T
de conduc

I FUNDAŢI

DATIILOR 

e a fundaţ

ncime 

puse la înc
scriptive. St

rea rezultate

 piloţi confo

oaşte preve
şi modul lor

didactică d
8 ani (pro
enţa şi stab
abil elabora
rafaţă”; Res
dâncime”; M
Membru în

TC18/TC21
cere al ISS

II 

DE ADA

ţiilor de ad

cărcări ver
tudii de caz 

elor 

orm EC 7  

ederile EC 7
r de aplicar

de 35 ani (
oiectare, ce
bilitatea tere
are NP 112
sponsabil e
Membru în
n CTS 5 
2 ISSMGE

SMGE (2013

5

ANCIME 

dâncime 

ticale şi 

7 şi  NP 
re. 

(UTCB -
ercetare, 
enului de 
2:2004 şi 
laborare 
 CTS 6 
MDRAP 

E „Deep 
3-2017), 



 

MOD
CON

Num

Num

Cond

Obie
spriji
EC7,

Conţ

1

2

3

4

5

6

7

8

Valid

Com
NP 1
şi an
anco

Form

Prof
mem
elabo
proie
verifi
(Euro

Prof
mem
a NP
Seism

SO

Fil
DUL 4: P
NFORM EUR

măr de ore: 1

măr credite: 

diţii prelimin

ectiv: cunoa
n de diferit
, NP 124 si 

ţinut: 

. Bazele p

2. Acţiuni ş

3. Proiecta

4. Proiecta
numerică

5. Monitoriz

6. Proiecta
geosinte

7. Proiecta

8. Worksho
conform 

dare:  aplica

mpetenţe: la 
114, NP 12
ncoraje şi m
orajelor 

matori: 

. univ. dr. 
mbru în com
orare NP 1
ectarea geo
icator şi exp
ocod 7) – P

. univ. dr. 
mbru în com
P 113 şi NP
mică a MDR

OCIETATEA

iala Bucure
ROIECTAR
ROCOD 7 

14 ore ( 7 o

14 

nare:  modu

şterea în de
te tipuri, pe
NP 120 

proiectării ge

şi situaţii spe

rea geotehn

rea geoteh
ă a pereţilo

zare, proiec

rea geoteh
etice 

rea geotehn

op: calculul 
EC 7, calcu

aţii worksho

sfârşitul  ac
0 asupra p

modul lor de 

ing. Loret
mitetul tehnic

24, NP 075
otehnică, pr
pert Af, preş

PT1 „Genera

 ing. Hora
mitetul execu
P 124, verif
RAP, memb

A ROMANA

eşti 
REA GEOT

re curs + 7

ulul 1  

etaliu a pro
ereţi îngropa

eotehnice p

ecifice de p

nică prin ca

nică prin c
r îngropaţi

ctare prin m

nică a struc

nică a anco

unui zid de
ulul unui an

p 

cestui mod
roiectării ge
aplicare pe

tta BATAL
c CTS 6 M
5, GP 093,
recum şi a 
şedinte filia
al rules” 

aţiu POPA 
utiv SRGF, 
ficator şi ex
bru CEN TC

A DE GEOT

TEHNICA 

ore worksh

iectării geot
aţi – palpla

pentru lucră

proiectare, s

alcul a zidur

calcul a per

metoda obse

cturilor de s

orajelor 

e sprijin con
ncoraj confo

ul  cursantu
eotehnice a
entru calcul

LI – experie
DRAP „Ingi
 membru în
altor norma

ala Bucureşt

– experien
elaborator 

xpert Af, me
C 250/SC7 (

TEHNICĂ Ş

A STRUC

hop) – 2 zile

tehnice a lu
nşe, pereţi 

ări de susţin

stări limită 

rilor de sprij

reţilor îngro

ervaţională

susţinere d

nform EC 7
orm EC 7 

ul va cunoa
a diferitelor 
ul zidurilor 

enţă didacti
inerie geote
n echipa de
ative şi ghid
ti a SRGF, 

nţă didactic
NP 114,  m
embru în C
(Eurocod 7)

I FUNDAŢI

CTURILOR 

e 

ucrărilor de 
mulaţi sau

ere 

in 

opaţi. Euroc

in pământ 

7, calculul u

şte prevede
tipuri de str
de sprijin, p

ică şi profe
ehnica şi fu
e elaborare
duri de proi
membru al 

că şi profe
membru în e
Comisia Naţ
) 

II 

DE SUS

susţinere (z
 din piloţi) 

cod 7 şi mo

armat cu m

nui perete î

erile EC 7, 
ructuri de s
pereţilor îng

esională de
undaţii”, res
e a Ghidulu
iectare în d
 CEN TC 2

sională de 
echipa de e
ţională de I

6

TINERE 

ziduri de 
conform 

odelarea 

materiale 

îngropat 

NP 124, 
susţinere 
gropaţi şi 

 23 ani, 
ponsabil 

ui privind 
domeniu, 
250/SC7 

21 ani, 
laborare 
Inginerie 



 

 

MOD
STA

Num

Num

Cond

Obie
anali

Conţ

1

2

3

4

5

Valid

Com
proie
aplic

Form

Prof
proie
Fund
norm
Ghid
cursu
de pu

 

 

SO

Fil

DUL 5: P
BILITATII P

măr de ore: 6

măr credite: 6

diţii prelimin

ectiv: cunoa
iză a stabilit

ţinut: 

. Bazele p

2. Acţiuni ş

3. Proiecta

4. Analiza s

5. Worksho

dare:  aplica

mpetenţe: la 
ectării geote
care pentru 

matori: 

. univ. dr.
ectare, cerc
daţii UTCB, 

me tehnice 
ului privind
urilor de „S
ublicaţii în d

OCIETATEA

iala Bucure

PROIECTA
PANTELOR

6 ore ( 4 ore

6 

nare:  modu

aşterea în d
tăţii pantelo

proiectării ge

şi situaţii spe

rea geotehn

stabilităţii pa

op: analiza s

aţie worksho

sfârşitul  a
ehnice a ra
analiza stab

. ing. San
etare), cadr
Preşedinte
în domeni

d proiectare
tabilitate a 
domeniul In

A ROMANA

eşti 

REA GEO
R CONFOR

e curs + 2 o

ulul 1  

detaliu a pr
or conform E

eotehnice p

ecifice de p

nică a ramb

antelor – pa

stabilităţii u

op 

acestui mod
ambleelor ş
bilităţii pant

da MANEA
ru didactic U

e SRGF, me
ul Inginerie

ea geotehn
versanţilor”
gineriei Ge

 

A DE GEOT

OTEHNICA
RM EUROCO

ore worksho

roiectării ge
EC7  

pentru taluz

proiectare, s

bleelor confo

antă infinită

nei pante c

dul  cursant
şi pantelor 
elor. 

A – Exper
UTCB din 1
embru în co
ei Geotehn
ică, verifica
” şi de „Geo
otehnice.  

TEHNICĂ Ş

A  A RA
OD 7 

op)  

eotehnice a

zuri şi rambl

stări limită 

orm EC 7 

, finită 

conform EC 

tul va cuno
şi ale NP 

ienţă profe
1978, direct
omitetul teh
ice, memb

ator şi expe
otehnica m

I FUNDAŢI

AMBLEELO

a rambleelo

ee 

7 

oaşte preve
134, precu

esională de
tor Departam
nic CTS 6 M

bru în echip
ert Af de 1
ediului” în c

II 

OR SI A

or şi a mod

derile EC 7
um şi modu

e 38 ani (e
ment Geote
MDRAP, ela
pa de elab
18 ani, prom
cadrul UTC

7

ANALIZA 

dului  de 

7 asupra 
ul lor de 

execuţie, 
ehnică şi 
aborator 

borare a 
motor al 

CB, autor 



 

MOD

Num

Num

Cond

Obie

Conţ

1

2

3

4

5

6

7

Valid

Com
şi N
para

Form

Conf
Ghid

 

SO

Fil
DUL 6: INVE

măr de ore:  

măr credite: 6

diţii prelimin

ectiv:  Introd

ţinut: 

. Principiil

2. Prelevar

3. Încercăr

4. Încercăr

5. Determin

6. Rapoarte

7. Worksho

dare:  aplica

mpetenţe: la 
P 122 asu
metrilor geo

matori: 

f. univ. dr. 
ului privind 

OCIETATEA

iala Bucure
ESTIGARE

6 ore ( 3 or

6 

nare:  modu

ducere in Eu

le investigă

rea probelor

i in situ 

i de laborat

narea param

e geotehnic

op: evaluare

aţie worksho

sfârşitul  a
upra modul
otehnici 

ing. Ernes
proiectarea

A ROMANA

eşti 
EA GEOTEH

re curs + 3 o

ulul 1  

urocod 7 – p

rii geotehni

r 

tor 

metrilor geo

ce 

ea paramet

op 

cestui mod
ui de reali

st OLINIC –
a geotehnic

 

A DE GEOT

HNICA CON

ore worksho

partea a 2-a

ce conform

otehnici 

rilor geoteh

ul  cursantu
izare a inv

– secretar S
că, a normat

TEHNICĂ Ş

NFORM EU

op)  

a – investiga

 EC 7 

hnici 

ul va cunoa
vestigaţiilor 

SRGF, mem
tivelor NP 1

I FUNDAŢI

UROCOD 7 

aţie geoteh

aşte preved
geotehnice

mbru în ech
125 si NP 1

II 

nică  

erile EC 7, 
e şi a dete

hipa de elab
22, verificat

8

NP 074 
erminării 

borare a  
tor Af . 



 

MOD

Num

Num

Cond

Obie
sens
confo

Conţ

1

2

3

4

5

Valid

Com
126 a

Form

Prof
proie
Fund
norm
Ghid
cursu
de pu

 

SO

Fil
DUL 7: FUN

măr de ore:  

măr credite: 6

diţii prelimin

ectiv:  Cuno
sibile la ume
orm NP 125

ţinut: 

. Prezenta

2. Pământu
fundare 

3. Pământu
măsuri d

4. Pământu
fundare 

5. Worksho

dare:  aplica

mpetenţe: la 
asupra fund

matori: 

. univ. dr.
ectare, cerc
daţii UTCB, 

me tehnice 
ului privind
urilor de „S
ublicaţii în d

OCIETATEA

iala Bucure
NDAREA PE

6 ore ( 4 or

6 

nare:  modu

oaşterea pri
ezire, pămâ
5 şi NP 126

area pămân

uri sensibile

uri cu umflă
de fundare 

uri foarte co

op: calculul 

aţie worksho

sfârşitul  a
dării pe păm

. ing. San
etare), cadr
Preşedinte
în domeni

d proiectare
tabilitate a 
domeniul In

A ROMANA

eşti 
E PAMANT

re curs + 2 o

ulul 1  

ncipiilor fun
nturi cu um
. 

nturilor difici

e la umezire

ări şi contr

ompresibile

tasării unei

op 

cestui mod
mânturi dific

da MANEA
ru didactic U

e SRGF, me
ul Inginerie

ea geotehn
versanţilor”
gineriei Ge

A DE GEOT

TURI DIFICI

ore worksho

ndării const
mflări şi cont

ile de funda

e – caracter

racţii mari -

 - caracteri

i fundaţii pe

ul  cursantu
cile şi modul

A – Exper
UTCB din 1
embru în co
ei Geotehn
ică, verifica
” şi de „Geo
otehnice.  

TEHNICĂ Ş

ILE 

op)  

rucţiilor pe 
racţii mari, 

are din Rom

ristici, recun

- caracteris

stici, recuno

e loess 

ul va cunoa
l lor de aplic

ienţă profe
1978, direct
omitetul teh
ice, memb

ator şi expe
otehnica m

I FUNDAŢI

pământuri 
pământuri f

mânia 

noaştere, cla

stici, recuno

oaştere, cla

aşte prevede
care.  

esională de
tor Departam
nic CTS 6 M

bru în echip
ert Af de 1
ediului” în c

II 

dificile – pă
foarte comp

asificare, m

oaştere, cla

asificare, m

erile  NP 12

e 38 ani (e
ment Geote
MDRAP, ela
pa de elab
18 ani, prom
cadrul UTC

9

ămănturi  
presibile, 

măsuri de 

asificare, 

ăsuri de 

25 şi NP 

execuţie, 
ehnică şi 
aborator 

borare a 
motor al 

CB, autor 



 

Num

Socie

Mem

Dore
Bucu
minim

Modu

Modu

Modu

Modu

Modu

Modu

Modu

Date 

Nume

Pentr

Pentr

CUI..

Cont 

Adres

........

........

Opţiu

Plăte

(Plata

Alte d

........

... 

Am lu

Data 

Form
30.04

SO

Fil
FORMULA

e..................

etatea..........

bru individu

esc sa mă î
ureşti (bifaţi 
m de 20 de c

ulul 1 – Intro

ulul 2 – Proie

ulul 3 – Proie

ulul 4 – Proie

ulul 5 – Proie

ulul 6 – Inve

ulul 7 – Fund

de facturar

e persoană s

ru persoane 

ru firme: Num

...................

IBAN ..........

sa de contac

....................

....................

uni plata:  

esc integral  

a se va face 

date sau mes

....................

uat la cunoşt

...................

mularul comp
4.2017.  

OCIETATEA

iala Bucure
AR DE INSC

....................

....................

ual   SRGF 

înscriu la cu
modulele ca

credite) 

oducere in Eu

ectarea geot

ectarea geot

ectarea geot

ectarea geot

estigarea geo

darea pe păm

re: Persoana

sau firmă......

fizice: CNP..

măr înregistra

....................

....................

ct (poştală, e

....................

....................

                  

pe baza fact

saj către org

....................

tinţă condiţiile

................... 

pletat se trim

A ROMANA

eşti 
CRIERE LA

...................

...................

 Da     Nu

ursurile de 
are vă interes

urocod 7. Ba

tehnică a fun

tehnică a fun

tehnică a stru

tehnică a ram

otehnică conf

mânturi difici

a fizică        

....................

....................

are Registru

........ Sediu..

...................

-mail, telefon

...................

...................

 Plătesc in r

turii emise de

anizatori......

...................

e de înscrier

 Semnătură

mite pe adres

A DE GEOT

A CURSUR

............. Pre

....................

u    Daca da: 

formare în 
sează. Modu

azele proiectă

ndaţiilor de su

ndaţiilor de a

ucturilor de s

mbleelor şi a

form Euroco

ile – 6 credite

          Firmă

...................

...................

l Comerţului

...................

...... deschis 

n, telefon mo

....................

....................

rate (întâi Mo

e SRGF.) 

...................

....................

re, plată, part

...................

sa secretaria

TEHNICĂ Ş

ILE DE FO

enume..........

....................

Membru Filia

Eurocod 7
ulul 1 este ob

ării geotehnic

uprafaţă  – 7

dâncime – 7

susţinere – 1

naliza stabili

d 7 – 6 credi

e                 

ă     

....................

............CI se

....................

....................

la ...............

obil...............

....................

....................

odulul 1, apoi

....................

....................

ticipare şi an

....................

atsrgfbucure

I FUNDAŢI

RMARE IN

....................

.........Memb

ala Bucureşt

7 organizate
bligatoriu. Tr

ce – 8 credit

7 credite 

7 credite        

14 credite      

tăţii pantelor

ite                

                    

....................

eria...............

....................

....................

...................

...................

...................

...................

i fiecare mod

....................

...................

nulare           

.................. 

sti@yahoo.c

II 

 EUROCOD

...................

bru colectiv S

ti    Da     

e de SRGF 
rebuie să îns

te                  

     

                   

                   

r – 6 credite  

                    

                   

...................

.... număr.....

...................

...................

....................

....................

....................

....................

dul pe rând)  

...................

....................

                    

com pana la

10

D 7 

.............. 

SRGF  

Nu     

– Filiala 
sumaţi un 

  

  

  

  

  

  

  

............. 

.............. 

.............. 

............. 

.............. 

.............. 

............ 

............... 

   

............. 

...............

         

a data de 



 

Num

Socie

Mem

Nr.
mod

 

(1) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

Numă

Redu

TOTA

Optiu

Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
(Se a

Data 

 

SO

Fil

FORMULA

e..................

etatea..........

bru individu

TABEL

 
ul 

Introdu

Proi

Proi

Proie

Proi

Investi

ăr de credite

ucere 5% firm

AL DE PLAT

uni de plata: 

a de.............
a de.............
a de.............
a de.............
a de.............
a de.............
a de.............
ataşează fact

completării..

OCIETATEA

iala Bucure

AR DE INSC

CALCUL

SE COMP

....................

....................

ual   SRGF 

L CENTRAL

Tit

ucere in Euro
ge

iectarea geo
su

iectarea geo
ad

ectarea geot
s

iectarea geo
analiza st

igarea geote
Fundarea pe

TOTA
e ce depăşes

ma care plăte

TA                

...... lei, repre

...... lei, repre

...... lei, repre

...... lei, repre

...... lei, repre

...... lei, repre

...... lei, repre
turile coresp

....................

A ROMANA

eşti 

CRIERE LA

L COSTUR

PLETEAZA 

...................

...................

 Da     Nu

LIZATOR AL

(se complete
tlu modul 

 

(2) 
ocod 7. Baze
eotehnice 
tehnică a fun
uprafaţă  
tehnica a fun
dâncime 
tehnică a stru
usţinere 
tehnica a ram
tabilităţii pant
ehnică confor
e pământuri 
AL 
sc 20:.......... R

eşte pentru p

                    

ezentând.....
ezentând.....
ezentând.....
ezentând.....
ezentând.....
ezentând.....
ezentând.....
unzătoare) 

...................

A DE GEOT

 

A CURSUR

RI TAXA PA

DE SRGF 

............. Pre

....................

u     

L COSTURIL

eaza in tabel

ele proiectări

ndaţiilor de 

ndaţiilor de 

ucturilor de 

mbleelor şi 
telor 
rm Eurocod 7
dificile 

Reducere 5%

peste 3 angaj

                   

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

.......   Semn

TEHNICĂ Ş

ILE DE FO

ARTICIPAR

– FILIALA 

enume..........

....................

LOR PENTRU

l tariful aplica
Nr. 

credite

(3) 
ii 8 

7 

7 

14 

6 

7 6 
6 
 

% pentru cre

jaţi               

                   

........... pana

........... pana

........... pana

........... pana

........... pana

........... pana

........... pana

ătura Secret

I FUNDAŢI

RMARE IN

E LA CURS

BUCURES

....................

.........Memb

U MODULEL

abil) 
Tarif/cr

Tarif între
lei

Tarif me
SRGF –

(4) 
 

 

 

 

 

 
 
 

ditele peste 

                   

                    

a la data de .
a la data de .
a la data de .
a la data de .
a la data de .
a la data de .
a la data de .

tar SRGF Fil

II 

 EUROCOD

S 

STI 

...................

bru colectiv S

LE ALESE 

redit 
eg – 70 

mbru 
63 lei 

T
m

(

20 ..-...........

    ...-.......... 

     ............. 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

iala Bucureş

11

D 7 

.............. 

SRGF  

arif total 
odul (lei) 
(col. 3 x 
col. 4) 

(6) 
 

 

 

 

 

 
 
 

.lei 

lei 

lei 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

şti 


