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EUROPA ARE AMPLE ZONE SEISMICE 
 

 
Zonele seismice din Europa – o abordare integrată a ESC – Proiectul Sesame, cu reprezentare în 

termeni inginereşti (PGA) 
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CE FAC ALTE ŢĂRI ÎN MATERIE DE ASIGUR ĂRI DE CUTREMUR 
 
Cutremurele din 2012 au atins un vârf în pierderile asigurate din Italia.  
 
Până recent, în Italia exista obligaţia legală a guvernului de a asigura reconstrucţia locuinţelor 
distruse de dezastre.  
 
Prin Decretul-Lege din 17 mai 2012 s-a abrogat această obligaţie. Paradoxal, Italia este cunoscută 
însă pentru lipsa ofertei în asigurările de cutremur, condiţiile restrictive şi costul lor ridicat atunci 
când asigurătorii le oferă. 
 
Elveţia !!! este în curs de introducere a asigurărilor obligatorii pentru cutremur.  
 
Turcia, după al cărei model a croit Banca Mondiala programul din România, doreşte să ridice 
pragul valorilor asigurate.  
  
S-a format Europa Reinsurance Facility Ltd. (Europa Re), în proprietatea unor ţări din Sud-Estul 
Europei. S-au înscris deja Albania în 2010, apoi Serbia ş i  Macedonia (FROY).  
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ROMÂNIA ESTE O ŢARĂ PUTERNIC SEISMICĂ,  
PRACTIC NU AVEM ZONE CARE S Ă NU FIE EXPUSE  

 
 
• România este o ţară membră UE cu o seismicitate unică în Europa prin prezenţa sursei Vrancea, care 

poate produce un impact direct şi indirect cu caracter de dezastru naţional, la scara a peste 50% din 
teritoriu, deoarece va afecta zone şi localităţi care produc o pondere importantă din PIB;  
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• La un singur eveniment de mare magnitudine se vor produce efecte transfrontaliere foarte importante 
în Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria, aşa cum s-a întâmplat în 1940 şi 1977.  

• Datele statistice privind repartiţia pe zone seismice a populaţiei urbane arata că cca. 35% din totalul 
populaţiei ţării, respectiv peste 66% din populaţia urbană a ţării este expusă cutremurelor de 
Vrancea în localităţile urbane din zona de acţiune a cestei surse, aproximativ 71 % din populaţia 
României este expusă şi la diferitele potenţiale de dezastre naturale şi tehnologice. Expunerea la risc 
şi riscul din marile aglomerări urbane sunt în creştere, ca urmare a efectului cumulativ al mai multor 
seisme, deteriorării şi îmbătrânirii materialelor. 

• numărul de clădiri existente este foarte mare şi acestea există din perioade în care principiile de 
proiectare antiseismică nu se aplicau, sunt vulnerabile la diferite acţiuni extreme, astfel încât ele 
reprezintă o zestre incomodă. 

 
Ca urmare a condiţiilor specifice de hazard seismic şi vulnerabilitate, în prezent ţara noastră se  
situează în perioada de pregătire pentru impactul unui posibil mare seism de Vrancea . 
 
Marele seism ÎNCĂ nu a venit ... Au venit alte evenimente seismice, minore dar numeroase, cu 
consecinţe de interes pentru sistemul asigurărilor.  
 
Iată că natura ne oferă surprize, pe fondul unor date cunoscute. Deşi noi ne gândim mereu cu 
teamă la marele cutremur, în anul 2005, inundaţiile au declanşat studiul Băncii Mondiale şi apoi 
adoptarea Legii nr. 260/2008. 
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ASIGURĂRILE OBLIGATORII 
 
După ce Banca Mondială a finanţat un studiu amplu, avem Legea nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor în 
România.  

o Din 2001...2002 pana in 2008...2010 s-a lucrat mult, s-au consumat resurse şi speranţe, 
suntem încă la inceput  

o Dezbateri Parlament, Guvern, UNSAR, UNSICAR 
o Un mare efort al CSA - s-a constituit PAID 
o Am participat la lansarea sistemului, am fost optimist 

 
La ICAR 2011 am arătat că: 

o Obligativitatea asigurării locuintei a generat asteptări deosebite, dar: 
� Locuitorii proprietari - nu au inca percep ţia riscului şi nici posibilit ăţi financiare 

pentru a incheia asigurări facultative de masă 
� Statul nu are resurse suficiente sa acorde asistenţă in orice condiţii 

 
Scenarii posibile – număr de solicitări în caz de cutremur, de alunecări de teren sau de inundaţii 

o Cazul caselor – numeroase dar mai uşor de evaluat 
o Cazul blocurilor – mai puţine dar cer expert 

La nivel PAID, ar fi trebuit detaliate cu atenţie normele metodologice, a caror componenta 
tehnică nu trebuie tratata in spirit excesiv administrativ. Gradul de subscriere trebuia sporit odata 
cu pregătirea pentru a face fata evenimentelor.  
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Pentru aplicarea Legii 260 trebuia să soluţionam: 
- Aspecte care impun soluţii metodologice, evaluări tehnice şi o bună informare a populaţiei 
- Starea iniţiala a clădirii: inspecţia de risc 
- Evaluarea avariilor: prim risc, 72 ore ?, efecte directe-indirecte  
- Competenţa şi capacitatea de a evalua tehnic şi economic avariile: sunt necesari multi 

specialişti cu baza atât de asigurări cât şi inginerească.  
- Din punctul de vedere al autorităţilor, asigurările obligatorii pot reprezenta o soluţie 

adecvată pentru ca populaţia să recupereze o parte din pierderile tangibile.  
- Actualele valori limita şi valoarea primelor pot fi criticate in special prin prisma marimii lor 

in raport cu pierderea maximă probabilă şi cu reasigurarea necesară.  
- In viitor, sunt necesare şi posibile ajustări ale valorilor asigurate şi primelor aferente, care ar 

putea să ia în considerare atat mărimea şi tipul constructiei, cât şi ponderea materialelor de 
construcţie, parametri care conditionează şi tipul avariilor şi valoarea pagubei potenţiale, pentru 
a se ajunge la sume de despăgubiri care să reprezinte intr-adevăr un factor de sprijin social. 

Acest sistem poate asigura doar o parte din fondurile necesare reconstrucţiei, cel mult o parte din 
avansul pentru consolidare şi asta numai cu măsuri legale şi administrative suplimentare. Ar fi 
util ca şi in România să se coreleze in viitor obligativitatea asigurarilor cu  alte politici publice, legi 
şi ordonante. 
 
Banii de la despăgubiri  să fie utilizati numai pentru lucr ările care asigură in primul rând 
siguranţa structurilor şi evitarea pierderilor viitoare la asigurator.  
 
Populaţia trebuia informat ă că asigurarea obligatorie nu este nici taxă, nici sistem de ajutor 
reciproc şi să respecte unele reguli de bază legate de specificul hazardurilor si riscurilor când îşi 
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fac case. Cetăţenii ar fi trebuit să stie clar ce anume este asigurat şi ce nu este, cine si cât de corect 
se va evalua paguba, in ce mod şi in cât timp va ajunge sa iţi refaca siguranţa clădirii, cine 
controlează acest proces, etc. Sunt necesare programe de diseminare-educare.  
 
Puţine dintre acestea s-au făcut, perioada de după 2008 a fost foarte agitată [politic],  suntem un 
popor foarte ocupat, de abia ne găsesc dezastrele să ne înveţe câte ceva !  
 
Cum merge aplicarea ? La început a mers acceptabil, chiar bine ! Dar în august 2013 am ajuns la 
un punct critic:  
 
„La 15 iulie 2010 a fost emisa prima poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei, fapt care marca 
debutul sistemului de asigurări obligatorii pe acest segment. La trei ani de la vanzarea primei 
asigurari PAD, sunt în vigoare aproape 317 mii de poliţe obligatorii, ceea ce reprezintă un grad de 
acoperire la nivel naţional de doar 3,7% (fondul locativ numara un total de 8,5 milioane de locuinţe). 
Vârful a fost atins in august 2011, când erau in vigoare circa 820 mii de poliţe PAD”./ 
oleg.doronceanu@mxp.ro /  
 
Ce mai scrie presa ?  
 
„Luna trecută [septembrie] un val de inundaţii a afectat 17 localităţi şi peste 700 de locuinţe din 
judeţul Galaţi. Nouă persoane au murit. Deşi există obligaţia prin lege a încheierii unei asigurări de 
locuinţă, puţini români au o astfel de poliţă, autorităţile locale evitând de multe ori din motive 
electorale să acorde sancţiuni.... 
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„...Pagubele produse de inundaţiile din judeţul Galaţi ar fi putut fi suportate mai uşor de către 
proprietari dacă locuitorii din aceste zone ar fi încheiat măcar o asigurare obligatorie a locuinţei în 
valoare de 10 sau 20 de euro....”.  
„...La sfârşitul lunii iunie a acestui an mai puţin de 4 milioane de locuinţe erau asigurate printr-o 
poliţă obligatorie sau facultativă, adică nici măcar jumătate din numărul total, de 8,3 milioane de 
locuinţe din România. ...” 
 
Anelis Baciu, Ediţia tipărită a Ziarului Financiar, 08.10.2013.  
 
CAZUL GALA ŢI 2013: Începutul unui scenariu catastrofic ??? 
 
Acest caz, încă în evoluţie, ne arată câte aspecte noi pot să apară în asigurări, cu sau fără un mare seism 
de Vrancea. În perioada septembrie-octombrie 2013, în zona Galaţi s-au produs inundaţii şi un roi de 
seisme. O secvenţă seismică multiplă s-a declanşat incepând cu data de 23 septembrie 2013.  
 
Aceste evenimente au produs o mare nelinişte, iar locuitorii au pretins ca ar fi cauzate de activitatea 
de extragere a petrolului din imediata apropiere, prin pomparea de apă sărată în strate, in timp ce alţi 
specialişti şi mai ales mass-media au adus in discuţie potenţialul de dezastru combinat care ar fi putut 
fi cauzat de inundaţiile precedente în condiţiile terenului de loess.  
 
Dragi asigurători, 
 
Ştiaţi până acum trei săptămâni de Izvoarele, Pechea, Schela, Negrea şi mai ales de celebrul curs de 
apă Suhurlui ??? Pe acolo, pe aproape, aveţi nişte actuali, viitori sau foşti asiguraţi ! 
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Dosarele X din zona seismică Galaţi 
 
Conform INFP, „în intervalul 23.09-08.10 2013, in zona seismică Galaţi a avut loc o secvenţă de 242 
evenimente seismice cu magnitudinea ML cuprinsă intre 0.5 şi 3.9. Intensitatea  cutremurului în zona 
epicentrală a fost de III (scara Mercalli modificată). Cutremurul a fost simţit cu precădere în localităţile 
din apropierea epicentrelor şi dupa relatarile martorilor până la Galati (17 km) si Braila (27 km)”.  
Evenimentele cu magnitudinea cea mai mare (ML =3.9) s-au produs in 29 si 30 septembrie si in 4 
octombrie „ ... „Satul Ivoarele este situat intr-o zonă marginită la nord de Falia Sf. Gheorghe si la sud de 
falia Peceneaga Camena, ce reprezinta prelungirea la vest de Dunare a blocului Dobrogei de nord.... 
cutremurele ce alcatuiesc secventa multiplă declanşată la 23.09.2013 se aliniază pe o direcţie NE-SV. 
Aliniamentul este perpendicular pe direcţia sistemului principal de falii Peceneaga Camena (la sud) / Sf. 
Gheorghe (la nord).”  
 
Pe data de 06.10.2013 la ora locala 04:37:21 (01:37:21 GMT) s-a produs în zona seismică Vrancea un 
cutremur cu magnitudinea ML = 5,5 la o adâncime h=134 km, la aproximativ 39 km vest de oraşul 
Focşani. Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de V (scara Mercalli modificată). 
Cutremurul a fost urmat de două replici de magnitudine mică (1,9 şi 2,8). Cutremurul se încadrează în 
activitatea normală a zonei Vrancea. Ultimul eveniment important s-a produs pe 14 mai 2005 (Mw = 
5,5) la o adâncime de 149 km.” 
 
A urmat o pauză, iar în ziua de 12 octombrie s-au produs in Vrancea alte 3 cutremure de magnitudine 
3,5; 3 si 3 iar in zona Galati altul de 2,7.  
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REALITATEA VS. SCENARII POSIBILE VS. SCENARII CREDIBILE 

Există scenarii care par atât de catastrofice, încât nu credem că se vor produce vreodată... 
Există şi unele care sunt depăşite de realitate.... 
Există evenimente mărunte care ne pregătesc pentru cele mari...Dacă ştim să învăţăm... 
Există factori de scenariu care prin modul de interacţiune cu populaţia rural ă pot condiţiona 
credibilitatea asigurărilor obligatorii, chiar ca idee.  
 
Cazul cutremurelor 
 
Cutremurele istorice, cele din 1940 şi 1977 au confirmat că marile seisme de Vrancea solicită 
puternic structurile înalte şi zvelte şi mai puţin pe cele joase şi rigide, ceea ce explică o anumită 
capacitate de a nu cauza pierderi de vieţi în cazul caselor rurale. Desigur ca nişte case vechi din 
pământ sau zidărie spălată de vreme şi fisurate, se vor avaria considerabil.  
 
Iată însă că în zona Izvoarele – Schela, după câteva sute de şocuri locale în jur de M3, a venit 
Vrancea cu M5,5 şi aceste case nu s-au prăbuşit !!!  Poate ca era bine să fi fost asigurate. Nu au 
fost !  
Realitatea din teren arată că majoritatea caselor sunt vechi şi din pamânt, uneori cu un schelet de lemn, 
că au suferit tasări şi fisurări în timp, că acestea sunt reparate mereu de proprietari şi că numai parţial ar 
putea fi atribuite seismelor o mărire sau deschidere a fisurilor.  
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Cazul inundaţiilor 
 
O combinaţie de scenariu „ultracatastrofic” ?? !! de ploi + inundaţii + seisme + alunecări de teren 
poate pune sub semnul întrebării principiul primei pierderi şi al celor 72 de ore, măsurate ... de 
când ??.. Ţăranii nu vor şti sau nu vor putea să depună atât de repede cererile, fiind ocupaţi cu 
salvarea bunurilor şi a animalelor, vitale pentru ei.  
 
Parţial este cazul actual de la Galaţi. 
 
Realitatea ne-a adus un număr mare de seisme minore şi nu unul major in sensul că ar cauza cereri de 
despăgubire asigurătorilor. Aceştia erau însă deja in acţiune după inundaţiile din aceeaşi zonă. Dacă toti 
locuitorii ar fi avut asigurări, pentru cei care au suferit inundaţii dosarele ar fi trebuit deja deschise la 
data inceperii seismelor. Dar s-ar fi pus problema unor avarii suplimentare post-seism, asupra unor case 
care suferiseră deja o slăbire din efectul apei, direct sau asupra terenului invecinat.  
 
Firmele serioase ar fi trebuit sa consemneze starea initiala a cladirii prin inspectia de risc, iar evaluarea 
avariilor sa se faca pentru primul risc, cu acel interval de 72 ore pana la un alt eveniment cauzal. La 
Galati am fost şi suntem in dificultate din acest punct de vedere.  
 
Nu cunosc să se facă o consemnare pe teren  a avariilor precedente, evaluarea de risc, asa incât dacă 
evaluatorii asigurătorilor ar fi venit ulterior să aprecieze aceste efecte ca fiind anterioare ar fi intâlnit 
opoziţia locuitorilor.  
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Dar în asigurarea obligatorie trebuie lucrat curat: inspecţia de risc trebuie să consemneze starea 
clădirilor, indiferent de faptul c ă sunt din pământ sau altceva.  
 
Paradoxal, in satul Izvoarele nu au fost identificate decât 17 case cu avarii, care cu indulgenţă ar 
putea fi atribuite roiului de seisme !  
 
Unele combinaţii de materiale se comportă mai bine dacă ar veni întâi inundaţia şi apoi seismul, 
altele invers. La anul va fi invers...şi tot aşa...dar dacă rămân în portofoliu, vulnerabilitatea se 
cumulează. Găsiţi un expert care să va facă un catalog de tarife acoperitor ?  
 
Pentru casele din categoria 10.000 Euro, oare ce inseamnă valoarea readucerii  la starea iniţială de 
siguranţă şi uzabilitate ? Chiar dacă nu cad, la aceste case calcularea despăgubirii pentru avarii 
poate pune probleme. Ţăranii nu vor neapărat să îşi facă o casă nouă în fiecare primăvară sau 
toamnă. Poate că ţăranii ştiu mai bine decât noi ce să facă...mai ales dacă nimeni nu îi ajută în alt 
fel...!!! 
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Com. Schela, sat Negrea 
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Com. Schela, sat Negrea: avariile nu sunt noi, doar s-au dezvoltat lângă cele reparate 
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Com. Schela, sat Negrea: ţăranul a tr ăit cu astfel de avarii şi până la roiul de seisme 
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Sat. Negrea: Vecinul are tot casă din pământ şi lemn, fără fundaţie dar aplică un finisaj care ajută 

casa să mai reziste câteva decenii 
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Com. Schela, sat Negrea, peste vale. Casa lui Tanti Valerica are ceva fisuri. Reparaţiile pe faţadă 

le face dânsa, sunt gata, mai sunt ceva probleme la peretele din spate. A pus un „soclu” de pământ 
şi paie să nu mai bată ploaia 
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Com. Schela, sat Negrea. Tot în curtea lui Tanti Valerica:  

Casă antiseismică, a trecut prin 247 de seisme !! fără fisuri !!  
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Patent local: fundaţie + portic de beton armat + pereţi din pământ ! 
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Spatele casei a fost „consolidat” cu un cadru de beton armat + zidărie din BCA 
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Cu privire la reacţia asigurătorilor, mass-media a raportat cazuri cel putin curioase, in care chiar la 
distrugeri apropiate de pierderea totală la inundaţiile din zona Galaţi, proprietarii pentru care s-a 
facut dosare ar fi fost instiinţaţi că ar primi sume foarte reduse, de ordinul  a 5.000 ...6.500 lei, iar 
dupa aceea au primit oferte de „rascumparare” a politelor de la alte firme ? de asigurari ?  
 
Să fie adevărat ? Ţăranii noştri sunt săraci dar inteligenţi. Dacă este o lege dată de stat, nu îi putem 
lăsa la îndemâna oricui. Şi asigurătorii au interesul de a apăra onoarea branşei.  
 
Deşi la Galaţi se pare că INCA nu sunt mari pierderi, în zonele expuse la riscuri multiple, incluse 
in cele asigurate, cu case din materiale locale, potenţialul de a atinge pierderea totală este ridicat, 
mai ales după o succesiune de evenimente şi ani. Scenariile ne arată acest lucru şi nu sunt de loc 
catastrofice.   
 
De fapt, autorităţile centrale sau locale nu au baza legală pentru a promite asistenţă decat pentru 
locuirea provizorie, dacă o clădire pune in pericol viaţa ocupanţilor. 
 
Daca Legea 260 a mai rămas cu acel paragraf, în lipsa asigurării obligatorii proprietarul a pierdut 
acest drept...  
 

Ce ne facem însă cu interesele electorale ?  
 

Vă mulţumesc !  


