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Anexa nr. 10 la Contract nr. 31N/2019 
Contractor: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului 
Cod fiscal : 5495458        (anexa la procesul verbal de avizare interna nr. …...........) 
 
 
       De acord, 
DIRECTOR GENERAL 
 
Dr. Ing. Constantin Ionescu 
 
        Avizat, 
DIRECTOR DE PROGRAM 
 
Dr. Mircea Radulian 
 
 
 

 RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 
 
 
Contractul nr.: 31N/2019 
 
Proiectul PN 19080102 : Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic 
pe teritoriul Romaniei in contextul interactiunii multiple litosfera, hidrosfera, atmosfera, 
ionosfera.  
  
Faza 11i, 2019: Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și viitoare 
– în contextul seismicității  teritoriului României.   
 
Termen de incheiere a Fazei: 9.12.2020 
 
1.Obiectivul proiectului - O6: Proiectul “Seismologie inginerească urbană - integrarea datelor 
de la accelerometre pentru reducerea riscului seismic ” propune o investigație 
multidisciplinară, ( seismologie și inginerie seismic) privind monitorizarea clădirilor la seisme și 
analiza oportunității izolării seismice pe teritoriul României, pentru aceasta avându-se în vedere 
următoarele obiective : 

 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: Seismologia inginerească urbană este o mai 
veche preocupare în cadrul Institutului Național de C-D pentru Fizica Pământului, acest domeniu 
a fost dezvoltat și este o prioritate și în prezent deoarece prin prăbușirea construcțiilor civile și 
industriale se produc numeroase victime în rândul populației și imense pagube materiale. În cadrul 
institutului prin Rețeaua Seismică Națională, în secolul XXI, avem înregistrări seismice în marile 
orașe din afara arcului Carpatic unde cutremurele Vrâncene fac multe pagube, dacă luăm în 
considerare numai cele două seisme majore din secolul XX: 10.11.1940 ( Mw=7.7, aproximativ 
600 de morți și prăbușirea celei mai înalte clădiri de beton armat din capitală de la aceea vreme, 
Blocul Carlton și distrugerea aproape totală a unor orașe din vecinătatea epicentrului din 
Vrancea, de exemplu orașul Panciu) și 4.03.1977 (Mw=7.4, 1500 de morți, marea majoritate din 
București, și 25 de blocuri de locuințe prăbușite numai în capitală). Concluzia care s-a tras din 
experiența seismelor din România din sec. XX a fost că trebuie să avem cât mai multe date despre 
aceste mișcări seismice, astfel luând o dezvoltare puternică Rețeaua Seismică Națională.  În orașul 
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București în prezent fiind o rețea de 6 stații echipate cu senzori de viteză de scurtă perioadă 
și senzor de accelerație și 24 de stații echipate numai cu senzor de accelerație care transmit în timp 
real. Dar nu este suficient numai să avem o bază de date cu înregistrări, acestea trebuie folosite 
prin integrarea acestor date în baze de date, analize, studii și coduri pentru micșorarea riscului 
seismic din localități. Rezultatul acestui studiu va fi exemplificarea unor modalități practice de 
folosire a datelor de la accelerometrele din orașe pentru a crea un mediu urban mai puțin vulnerabil 
la seismele puternice.   

 
 
2. Obiectivul fazei: Posibilități de micșorare a riscului seismic pe amplasamente prezente și 

viitoare – în contextul seismicității  teritoriului României. (D1O6). 
 

Metodologia va urmari etapa: Caracteristici de seismologie inginerească ale unor clădiri 
din București și Focșani la seismele Vrâncene recente (inclusiv cel din 28.10.2018); 
 

3. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
 

• Crearea unei baze de date în cadrul Institutului Național de C-D pentru Fizica Pământului 
- departamentul 100, din accelerograme înregistrate pe clădiri din București (Clădire ASE, 
Teatrul Nottara), Focșani (Hotel Unirea) și Măgurele (bloc turn, sediu IFA); 

 
4. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

 
Caracteristici de seismologie inginerească ale unor clădiri din București și Focșani la 
seismele Vrâncene recente (inclusiv cel din 28.10.2018): 

În vederea studierii comportamentului clădirilor monitorizate de Institutul Național de C-D 
pentru Fizica Pământului, la București și Focșani, la seismele recente de magnitudine moderată, 
vom prezenta un număr de astfel de înregistrări și prelucrări datorate seismului din 28.10.2019, 
31.01.2020 și 25.04.2020 cu sursa în regiunea Vrancea. 

Accelerații înregistrate la seismul din 28.10.2019  la clădirea ASE/București. Fig. 1.1. 

 
Fig.1.1. 

Accelerații înregistrate la seismul din 28.10.2019 la clădirea teatrului Nottara din 
București, la nivelul 3, 7 și 9 pe direcțiile E-W, N-S și verticală (Z). Fig. 1.2. 
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Fig.1.2. 

Accelerații înregistrate la seismul din 28.10.2018 la clădirea Turn din Măgurele, la 
parterul clădirii, etajul 6 și etajul 10, pe direcțiile E-W, N-S și verticală (Z). Fig. 1.3. 

 

 
 

Fig.1.3.                                                              Fig.1.4. 

Spectrul de răspun al seismului din 28.10.2018 înregistrat la parterul clădirii Turn din 
Măgurele. Fig. 1.4. 

Înregistrări realizate la Hotel Unirea, orașul Focșani, Județul Vrancea la subsol, etajul 4 și 
etajul 8 pe direcțiile E-W, N-S și pe verticală (Z), seism 28.10.2018. Fig.1.5. 
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Fig.1.5.                                                                      Fig.1.6. 

Spectrul de răspun al seismului din 28.10.2018 înregistrat la subsol Hotel Unirea din 
Focșani. Fig.1.6. 

 
În continuare se vor prezenta și alte înregistrări pe clădiri de la alte seisme recente : 

Hotel Unirea – Focșani. 

Înregistrări de accelerații, datorate seismului din 31.01.2020, la subsol, etajul 4 și etajul 8, 

pe direcțiile E-V (Fig. 1.7), N – S (Fig. 1.8) și verticală (Fig. 1.9). 

 
Fig. 1.7 
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Fig. 1.8 

 
Fig. 1.9 

Înregistrări de accelerații, datorate seismului din 25.04.2020, la subsol, etajul 4 și etajul 8, 
pe direcțiile E-V (Fig. 1.10), N – S (Fig. 1.11) și verticală (Fig. 1.12). 

 
Fig. 1.10 
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Fig. 1.11 

 

 

Fig. 1.12                                                               Fig. 1.13 

Spectru de accelarații la seismul 25.04.2020 (Hotel Unirea), Fig. 1.13. 

Clădirea Teatrul Notara – București : 
Înregistrări de accelerații, datorate seismului din 31.01.2020, la acoperiș sală de 

spectacole, etajul 7 și etajul 9 , pe direcțiile E-V (Fig. 1.14), N – S (Fig. 1.15) și V - verticală 
(Fig. 1.16). 
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Fig. 1.14 

 

 
Fig. 1.15 
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Fig. 1.16 

 
 

5. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea proiectului 
(se vor preciza stadiul de implementare a proiectului, gradul de indeplinire a obiectivului cu referire 
la tintele stabilite si indicatorii asociati pentru monitorizare si evaluare). 

 
Rezultate:  
-   Crearea unei baze de date în cadrul institutului, de accelerograme înregistrate, spectre de răspuns 
(din cutremure recente) pe clădiri din București (Clădire ASE, Teatrul Nottara), Focșani (Hotel 
Unirea) și Măgurele (bloc turn, sediu IFA); 
-  Sublinierea rolului terenului și analiza caracteristicilor acestuia care trebuie luați în considerare 
în analiza și proiectarea seismică a structurilor; 
 
Stadiul realizării obiectivului fazei 
 

Indicatori: Prin rezultatele prezentate referitoare la crearea unei baze date din accelerograme 
pe unele clădiri din România, consideram ca obiectivele fazei 11i au fost îndeplinite în totalitate 
și că angajamentele  asumate au fost atinse, iar proiectul a atins gradul de implementare scontat 
pentru această fază.  

 
Propuneri pentru continuarea proiectului:  
În această etapă, obiectivul a fost indeplinit integral iar rezultatele obținute sunt în 

concordanță cu țintele propuse venind in sprijinul implementarii proiectului.  
Având în vedere caracterul multidisciplinar și complex al subiectului tratat considerăm necesară 
continuarea proiectului cu următoarele subiecte :  
-  Definirea inputului seismic caracteristic zonelor din România unde este eficientă folosirea 
metodei de izolare seismică a construcțiilor; 
-  Identificarea clădirilor care pot fi izolate seismic eficient, existente și viitoare, conform 
parametrilor caracteristici de proiectare; 
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Rezultatele obtinute în acestă fază au fost și vor fi publicate și prezentate la conferințe științifice 
naționale și internaționale. 
 
Articole publicate:  
 
Balan S.F., Apostol F.B. ”Urban Researcher for Seismic Risk Mitigation in Bucharest City 
Area”, Agriculture For Life International Conference, 4-6 June 2020, Bucharest. Lucrarea va fi 
publicată în revista ”Scientific Papers. Serie E. Land Reclamation, Earth Observation & 
Surveying, Environmental Engineering”, (va fi indexată ISI) 
 

 
Prezentări la conferințe:  
 
Tiganescu Al., Craifaleanu I.G., and Balan S.F. ”Short-term evolution of dynamic 
characteristics of a RC building under seismic and ambient vibrations”,  va fi publicată în : 
E3S Web of Conferences https://www.e3s-conferences.org/ . (va fi indexată ISI). 
 
Balan S.F., Apostol B.F., ”POSSIBILITIES TO REDUCE SEISMIC VULNERABILITY ON 
PRESENT AND FUTURE BUILDINGS IN THE CONTEXT OF USING SEISMIC BASE 
ISOLATION IN ROMANIA”, V International Congress on Risks, Coimbra, Portugal, rezumat 
acceptat, (Congres amânat din cauza pandemiei). 
 
Apostol B.F., Balan S.F., ”TOWARDS URBAN RISK MITIGATION USING SOIL 
RESPONSE SPECTRAL ANALYSIS”,  V International Congress on Risks, Coimbra, Portugal, 
rezumat acceptat, (Congres amânat din cauza pandemiei). 
 
Balan S.F., Tiganescu A., Ionescu C., Apostol B.F., “BUILDING SAFETY THROUGH 
SEISMIC MONITORING”, Paper No.：C002553, Rezumat acceptat la 17 World Conference 
of Earthquake Engineering, Sendai, Japonia/2021. 
 
Balan S.F., Țigănescu Al., Apostol F.B., ”Structure Response Analysis of the Seismic Isolated 
Buildings in Bucharest City”, "6-thWorld Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - 
WMESS", 6-11 Sept. Prague. Lucrare prezentată și publicată în proceedings. (va fi indexată ISI) 
 

 
 
 
         

 Responsabil Faza                                                         Responsabil proiect, 
 

Dr. Stefan Balan      Dr. Iren Adelina Moldovan 
 

 
 
 
 

https://www.e3s-conferences.org/
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