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MISIUNEA INCDFP

Lărgirea orizonturilor cunoaşterii ştiinţifice, creşterea şi promovare creativităţii 

şi a eficienţei acesteia prin cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul 

Fizicii  Pământului, în general, al seismologiei, în principal, în beneficiul 

societăţii.

Principalele direcţii de cercetare

 Seismicitatea, monitorizarea cutremurelor şi managementul bazei de date

 Fizica sursei seismice

 Structura şi dinamica interiorului Pământului

 Hazard şi risc seismic

 Seismologie inginerească

 Predicţia cutremurelor 



Activitatea seismica in 

Europa conform 

catalogului SHEEC de la 

1000-2007, Mw>3.5

Tările din Europa de Sud-Est ( SEE ), sunt expuse la o varietate de pericole naturale, 

furtuni, inundații , alunecări de teren si cutremure . Impactul unor astfel de riscuri prezintă 

efecte sociale și economice care pot fi devastatoare - cutremurele catastrofale din FYR 

Macedonia ( 1963 ) , România ( 1977) , Serbia ( 1979) si Turcia ( 1999). Pe plan mondial, 

cutremurele de pământ sunt responsabile pentru 15% din totalul evenimentelor şi pentru 30% 

din totalul distrugerilor (P.K.Freeman, Natural Disasters and Poverty,pp-55-61, Disaster Risk 

Management Series nr.2,The World Bank, Washington, D.C., 2000, Ed.A. Kreimer & M. 

Arnold). 



INCDFP face schimb de date  seismice cu tarile vecine: Bulgaria, Czech Republic, 
Greece, Hungary, Italy, Rep. Moldova, Turkey, Georgia 

SCHIMB DE DATE



EIDA NOD PENTRU EUROPA DE EST 

INCDFP este  nod european pentru  datele seismice  si 
produce servicii in timp real. 



România este  afectată episodic de cutremure din zona seismogenă Vrancea. Aici se 

produc seisme la adâncime de 70-200 km  (subcrustale/ intermediare), cu energie 

mare, resimţite pe arii întinse, 2-3 asemenea evenimente pe secol, având magnitudine 

7-7,5, cu caracter distrugător, ultimele două producându-se la 10 noiembrie 1940 

(MGR=7,4 pe scara Richter) şi 4 martie 1977 (MGR=7,2). 

Distributia efectelor macroseismice pentru

cutremurul din Vrancea 1940. After Kronrod et 

al. (2013)

Harta de hazard seismic a Europei, 
perioada de revenire 975 ani



Cutremurul din Vrancea produs in 1977, 

Mw=7.4,  h=95 km, Iо=8-9 MSK

Bucuresti este una din  capitalele cele mai expuse ale Europei.
- 32 de clădiri înalte complet prăbușite
- peste 1500 de decese în București.
- in Bulgaria - 8470 clădiri parțial distruse .

EFECTE



HAZARD SEISMIC PENTRU ROMÂNIA

Exemple : Harta de hazard seismic pentru zona  Vrancea (Sokolov s.a.) 

VRANCEA cutremure subcrustale



Influența cutremurelor 

de mică adâncime 

pentru o perioadă de 

revenire T - 100 de ani 

poate fi neglijabila
(intensitatea MSK mai 

mică decât de VI, 

PGA mai mica de 100 

cm/s2), aproape pentru 

întreg teritoriul 

România. Pentru o 
perioada derevenire de 
475 de ani unele zone 

pot fi afectate 

considerabil (MSK>VI-

VII, PGA ~200-250 

cm/s2) pentru zonele 
seismice ale, Fagaras-

Campulung, Crișana-

Maramureș, Falia 
Intramoesica și Banat. 

Romania cutremure crustale



PSHA  pentru  Seismicitatea  zonei VRANCEA

Parametrii de proiectare 

sol-mișcare (intensitate și 

PGA) pentru bazinul 

Focsani (zona epicentrală) 

și orașul București, luate 

ca exemple, sunt după cum 

urmează: 

(1) T= 100 de ani, 

Focsani- MSK =VIII si 

PGA 250 -290 cm / s2; 

București-intensitatea 
MSK=VII-VIII și PGA 

150-180 cm / s2;

(2) T=475 de ani, 

Focsani-intensitatea 
MSK=IX si PGA 450-500 

cm / s2; București-

intensitatea MSK=VIII si 

PGA 300-350 cm / s2.



MASURI LUATE

• Dezvoltarea si punerea în functiune a sistemelor de avertizare

timpurie.

• Perfecționarea și implementarea codurilor de construcție

• Dezvoltarea legiilor de atenuare si reanalizarea caracterizarea 

faliilor active si zonei seismice Vrancea.

• Proiecte



Seismicitatea Vrancea

Conditii pentru realizarea unui
Sistem de Alarmare Seismica
- Activitate seismica
- Aria epicentrala: 30 x 70 km2

- Informatii seismice pentru o 
perioada mare

Nov. 10, 1940 150km Mw=7.7
March 4, 1977 95km Mw=7.4
Aug. 30, 1986 130km Mw=7.1
Mai 30, 1990 90km Mw=6.9



Cutremur

4sec 25-34 sec 60 -120 sec 8 min 12 min 15 min

EVOLUTIA IN TIMP A INFORMATIILOR PRIVIND 

SISTEMUL RAPID DE ALARMARE SEISMICA

ALERTARE



EXEMPLU : CUTREMURE PRODUSE IN ZONA VRANCEA LA ADANCIMI DIFERITE



ELEMENTELE 
SISTEMULUI DE ALARMARE SEISMICA

Statii seismice

Know how

Sistem de validare

Cu 25-40 sec. inaintea 
undei puternice

SMS
EMAIL

Proceduri de comportament la 
cutremur

EDUCATIA !!!



HARTA DE ZONARE SEISMICĂ (PGA, I) 

DIN P100

Codul P100 prevede zonarea seismică a teritoriului României în termeni de valori de vârf ale 

acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag, cu interval mediu de recurență de 225 ani 

adică 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani.



Harta de hazard seismic in valori de intensitate, pentru cutremurul maxim credibil din 
Zona Seismica Vrancea (Mw=7.8) si pentru cutremure crustale din alte zone seismice

(sursa: Marmureanu et al., 2010)

Harta de hazard seismic in valori de 
intensitate
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Predicted Alert Map

PRODUSE ale INCDFP
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Google Map parameters
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Maps

P and S wave Travel time



Rezultate ale SeisDaRo (vers 3), pentru un scenariu al unui cutremur maxim posibil din zona 
Vrancea (Mw 8.1, adâncime 90 km)

Produse ale INCDFP  SeisDaRo 



Produse speciale ale INCDFP SeisDaRo 

Harta procentului estimat al clădirilor sever 
afectate, pentru scenarii ale cutremurului din 
1977 și ale cutremurului maxim posibil din 
zona Vrancea, pentru date
de la Recensământul din 2011.



Harta clădirilor din București afectate de cutremurele din 1940 și 1977 (și câteva
fotografii ale lor), și a clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic



Hărți pentru zonele de 
deservire ale spitalelor de 
urgență (a) și pompierilor

(b) din București, în
condițiile unui scenariu sever 

de obturare a drumurilor ca 
urmare a unui cutremur. 

Metoda de calcul consider și
traficul tipic pentru ora 8, 

într-o zi de luni.

Diferite rute (cea mai rapidă, 
cea mai puțin vulnerabilă și

cea cu cele mai puține
obstrucții potențiale) calculate 

automat, între spitalul de 
urgență Floreasca și Centrul 

Istoric, în funcție de 
vulnerabilitatea rețelei rutiere

în caz de cutremur



PROIECTE RECENTE ALE INFP



Servicii – Monitorizarea barajelor

-activitate  obligatorie  privind urmarirea  constructiilor
- numai cateva  baraje sunt monitorizare seismic 
- la putine dintre  ele  functioneaza echipamentele 



24 February 2014, M L=4.4

29 March 2014, ML=5.0

Monitorizarea cladirilor inalte 
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-Optional in Romania 
-Obligatoriu in tari cu seismicitate ridicata 



Seismic event 10/06/2013 13:37:21, M = 5.5
Sensor installed on the ground of following values Vpp: 

E-W component 0.0989521 Vpp 
N-S component 0.1842273 Vpp 
Z component 0.0570470 Vpp 

Sensor installed on the building of the following values: 
E-W component 0.0452161 Vpp 
N-S component 0.0782734 Vpp 
Z component 0.0276220 Vpp 

By dividing the amplitude attenuation following values result: 
EW component attenuation = 0.0989521/0.0452161= 2.18 
NS component attenuation = 0.1842273 / 0.0782734 = 2.3 

Z component attenuation = 0.0570470 / 0.0276220 = 2.06

Monitorizarea  
cladirilor  

consolidate si 
izolate  seismic

- Primaria Capitalei
- Cladirea  ASE, Bl. Grivita
- Arcul de Triumf



ROEDUSEI
S (Rețeaua
Seismică
Educațional
ă din
România)

IMPLICAREA INCDFP ÎN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE 
SEISMOLOGICĂ



Multumesc pentru 
atentie!


