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Rezumat 

 
În urma elaborării tezei de master cu tema: Receta de amestec optimal stabilizat cu lianți organici în 

fundațiile rutiere, sau consolidat cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul anilor de studii. 

Este identificată necesitatea în recete de amestec optimal cu lianți cu lianți organici în fundații 

rutiere, pentru a obține un strat mai rezistent și mai convinabil din punct de vedere economic. 

În Capitolul 1 sunt descrise fundații clasice și o mulțime de metode de stabilizare materialelor 

naturale cu lianți organici, cum sunt: fudații din agregate naturale; fundații din: impietruiri existente, 

beton de ciment; fundații din pămînt stabilizate; din pămînturi stabilizate mecanic; amestecuri 

optimale: betoane argiloase; fundații din pămînt stabilaizate cu ciment; fundații din pămînt stabilizate 

cu var; fundații din agregate naturale stabilizate cu cenușa de termocentrală; fundații din pămînt, 

stabilizate cu lianți organici; fundații din pămînt stabilizat cu substanțe chimice; fundații din pămînt 

stabilizate cu Nicoflok. 

În Capitolul 2 sunt prezentate fundații rutiere din materiale locale stabilizate cu lianți organici, care 

sunt confinabile pentru Republica Moldova cum din partea economică atît și tehnică. 

În Capitolul 3 sunt prezentate cîteva modele de fundații rutiere moderne, care sunt utilizate în țările 

de peste hotare, unnele din căruia sunt foarte simple și aduc micșorare costului construcției, dar și 

mărirea rezistenței stratului. 

În Capitolul 4 este prezentat studiu de caz, utilizarea materialelor existente în fundații rutiere cu 

adaos de material organic. Pentru că în majoritatea cazurilor noi avem necesitate de a reabilita sau a 

reconstrui un drum existent, decît a construi un drum nou de la zero. 

Teza de master include: memoriu explicativ. 

Memoriu explicativ conține din introducere, 4 capitole, biliografie. 

Numărul total de pagini 96, numărul figurilor este 66, numărul tabelelor este 3, surse bibliografice 

35. 
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Summary 

 
Following the elaboration of the master's thesis on the topic: Receta of optimally stabilized mixture 

with organic binders in road foundations, or consolidated the theoretical knowledge accumulated 

during the years of studies. 

The need for optimal mixing with organic binders in road foundations in order to obtain a more 

resistant and economically convenient coating is identified. 

In Chapter 1 are described classical foundations and a lot of methods of stabilizing natural materials 

with organic binders, such as: fudations from natural aggregates; foundations from: existing Hardings, 

cement concrete; foundations from Earth stabilized; from mechanically stabilized earth; optimal 

mixtures: clay concretes; foundations from Earth stabilized with cement; foundations from Earth 

stabilized with lime; foundations from natural aggregates stabilized with thermal power plant ash; 

foundations from Earth stabilized with organic binders; foundations from Earth stabilized with organic 

binders; stabilized with chemicals; ground foundations stabilized with nicoflok. 

In Chapter 2 are presented road foundations from local materials stabilized with organic binders, 

which are confinable for the Republic of Moldova as from both economic and technical side. 

In Chapter 3 are presented some models of modern road foundations, which are used in the 

countries abroad, the ones from which are very simple and bring decrease the cost of construction, but 

also increase the strength of the layer. 

In Chapter 4 is presented case study, the use of existing materials in road foundations with the 

addition of organic material. Because in most cases we need to rehabilitate or rebuild an existing road, 

rather than build a new road from scratch. 

The master's thesis includes: explanatory memorandum. 

Explanatory Memorandum contains from the introduction, 4 chapters, biliography. 

The total number of pages 96, the number of figures is 66, the number of tables is 3, bibliographic 

sources 35. 
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Introducere 

 
Activitatea practică de construcţie, modernizare şi întreţinere a drumurilor preconizează utilizarea 

unor materiale de calitate care să fie procurate, pe cât posibil, din apropierea zonei de amplasament a 

drumului, astfel încât cheltuielile de transport să fie minime. Luând ca determinant pentru găsirea 

soluţiei optime de execuţie costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale 

diverse, care pe baza unor cercetări sistematice şi prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce 

în stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră. Marea varietate de materiale folosite în tehnica rutieră 

(pământuri, agregate naturale, lianţi) şi de tehnologii conduce impicit la apariţia unei diversităţi largi 

de straturi rutiere a căror comportare în exploatare sub acţiunea solicitărilor (trafic şi condiţii 

climaterice) trebuie corect apreciată prin calcule de dimensionare specifice. 

Stratul (straturile) de fundatie este situat între stratul de baza sau îmbracamintea rutiera si terenul de 

fundare, având urmatoarele roluri: 

- rol de rezistenta: preia eforturile unitare verticale de la stratul rutier superior, le repartizeaza pe 

suprafete mai mari si le transmite stratului imediat inferior sau terenului de fundare în limita capacitatii 

portante a acestora. În acest scop, straturile de fundatie trebuie sa fie alcatuite astfel încât sarcinile 

statice sau dinamice din trafic sa fie preluate în asa masura încât terenul de fundare sa nu fie solicitat 

peste limitele admisibile. 

Straturile de fundatie trebuie sa aiba o rezistenta stabila si o grosime suficienta pentru a repartiza cât 

mai uniform eforturile unitare vericale pe terenul de fundare. 

Deformabilitatea acestor straturi trebuie sa fie cât mai mica, cu atât mai mult cu cât straturile 

superioare sunt mai subtiri si cu capacitate portanta mai redusa. În general, din acest punct de vedere, o 

compactare ridicata a stratului de fundatie este garantia unei bune comportari în exploatare a structurii 

rutiere. 

În cazul în care stratul superior de fundatie îndeplineste si rolul stratului de baza, proiectarea si 

executia acestuia trebuie sa se faca din materiale mai rezistente, deoarece primeste si solicitarile 

transmise prin îmbracamintea rutiera (socuri, vibratii, o parte din eforturile unitare tangentiale etc.). De 

aceea, se evita sa se foloseasca în stratul superior de fundatie materiale pietroase din roca slaba 

(calcare moi, sisturi si roci alterabile etc.) [1]. 
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