
1 
 

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 12f Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie 
cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra 
sistemelor vii 
Termen de incheiere a Fazei: octombrie 2021 
 

1. Obiectivul proiectului: 
Proiectul „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea 
creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului” propune o 
investigație multidisciplinara, complexa si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul 
cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice si a 
proceselor seismice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile 
crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele 
tectonice si efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pamantului. Proiectul 
urmareste totodata si modelele de propagare ale undelor seismice si estimarea efectelor acestora 
la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a 
interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, 
dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul 
seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera si 
ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode si procedee aplicabile la aceste 
sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica si practica pe 
care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure. 
Proiectul este structurat pe doua directii mari: „D1. Cercetari avansate privind factorii care 
contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei” si „D2. Cercetari complexe ale interactiunii 
litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera”, ce fac parte integranta din obiectivul major 
„Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei 
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la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului”,  al Strategiei de dezvoltare a 
Institutului National de CD pentru Fizica Pamantului (INCDFP).  
 
Directia de cercetare D2 din cadrul acestui proiect, din care face parte Faza 12 urmareste 
dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, 
hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in 
focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in  
Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Cutremurele reprezinta unul dintre cele mai 
distructive hazarde naturale, iar pentru a reduce riscul este necesar sa se anticipeze unde si cand s-
ar putea produce un cutremur major si, din acest motiv, trebuie sa analizam orice tip de informatie 
si sa incercam sa identificam potentialele anomalii care ne pot oferi sansa sa obtinem rezultate 
notabile in acest domeniu.  
 
In cadrul Directiei D2, Obiectivul O4 “Analize multiparametrice si multistatie a campurilor 
geofizice cu potential precursor seismic” este structurat pe 7 Faze: 
 
O4.1/Faza 10 a proiectului Analiza ionizarii aerului si a radonului in corelare cu seismicitatea 
locala si variatia stresului tectonic; Potentiale influente asupra sistemelor vii; 
O4.2/Faza 12 i si f. Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic 
in corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potentiale influente 
asupra sistemelor vii; 
O4.3/ Faza 22 Identificarea si analiza emisiei de gaze pe unele falii active din Romania; Potentiale 
influente asupra sistemelor vii; 
O4.4/Faza 23 Determinarea schimbărilor de câmp magnetic generate de variatiile de temperatură, 
compoziție si starea rociilor din zona de contact termic dintre astenosferă și fragmentul crustal 
Vrâncean prin măsurarea câmpului magnetic local pe aliniamentul Cheia-Covasna 
O4.5/Faza 35 Studiul emisiilor anomale si a caracteristicilor de propagare a undelor 
electromagnetice de frecventa joasa LF si foarte joasa VLF asociate cu activitatea seismica si 
fenomenele electrice locale; Corelatii intre comportamentul sistemelor geofizice si cel al 
sistemelor vii; 
O4.6/ Faza 45 Contributia emisiei de gaze la prognoza seismica; 
O4.7/Faza 47 Interoperabilitatea si integrarea datelor cu potential precursor cu alte seturi de date 
geofizice relevante in contextul unor studii multi si inter-disciplinare si dezvoltarea de resurse de 
informare, educationale si de constientizare privitor la tematica precursorilor seismici;  
 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Proiectului:  
Dezvoltarea cercetarilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice, 

geotehnice, fizice si matematice  a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei 
pentru a asigura cresterea rezilientei societatii umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de 
propagare ale undelor seismice si estima efectele acestora la suprafata Pamantului prin 
calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite, 
in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare 
asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor 
vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observata în distribuţiile 
spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o noua metodologie prin abordari noi 
de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de 
magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărți 
de expunere și vulnerabilitate seismică, precum și cu estimări de pagube pentru scenarii seismice 
reprezentative. Imbunătățirea capabilităților de estimare a pagubelor directe și indirecte generate 
de cutremure în România se va realiza in tip aproape real și pentru scenarii reprezentative. Calculul 
parametrilor sursei tip falie, estimarea activitatii seismice se vor realiza prin parametrizari 
stohastice a evenimentelor seismice cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spatiu). 
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Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul 
influenţei seismului asupra integrității clădirii. Se vor propune norme metodologice coerente de 
monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor. De asemenea se are in vedere 
dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, 
hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in 
focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in 
Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Se vor realiza analize multiparametrice si multi 
statie a campurilor geofizice cu potential precursor seismic avandu-se in vedere standardizarea 
datelor in vederea asigurarii calitatii. Printre rezultatele cercetarilor se vor regasi si harti geologice 
si harti geo-tectonice pentru zonele studiate, harti macroseismice pentru cutremurele recente cu 
M>5.0 si microzonarea in intensitati a unor orase din zona extracarpatica. 
 

3. Obiectivul fazei 12f:  
 
Studiile anterioare au pus in evidentă o legatura între variatiile campurilor geofizice si in special a 
campului geomagnetic din interiorul unei zone seismice si aparitia cutremurelor moderate din zona 
seismica. Cu toate acestea fenomenele ce determină variațiile anomale ale campului geomagnetic 
in perioada de pregatire a unui cutremur nu sunt complet deslusite. Faza 12 Tehnici multiple de 
analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie cu fenomenele tectonice, 
atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii a fost impartita 
in doua parti, Faza 12i si Faza 12 f.  
Obiectivul Fazei 12i a constat in alegerea metodelor adecvate de prelucrare a seriilor de timp cu 
date geomagnetice, identificarea anomaliilor si a semnaturilor magnetice ale diverselor fenomene 
cunoscute. Pentru realizarea Obiectivului Fazei 12i s-au identificat si prezentat metodele de 
prelucrare a datelor si s-a analizat comportamentul campului geomagnetic inregistrat la 
observatorul Seismologic MLR si s-a corelat cu activitatea seismica si solara. Procesarea datelor 
magnetice inregistrate pe parcursul ultimilor ani la Observatorul seismologic Muntele Rosu si 
identificarea anomaliilor precursoare cutremurelor cu magnitudini Mw>5.0 a fost facuta prin 
urmatoarele metode de analiza: metoda vizualizarii directe, metoda polarizarii, metoda variatiei 
zilnice si metoda corelatiei a doua serii de timp inregistrate in doua zone diferite relative la zona 
seismica Vrancea.  
Din reteaua de magnetometre instalate de INCDFP, magnetometrul de la Muntele Rosu are pozitia 
cea mai vestica in raport cu fragmentul litosferic vrancean, fiind localizat deasupra zonei de contact 
dintre materialul astenosferic si fragmentul litosferic vrancean. Prin pozitia ideala a 
magnetometrului de la Statia Seismica Muntele Rosu (Cheia) se pot masura variatiile de camp 
magnetic determinate de schimbarile de temperatura, compozitie si stare a rocilor din zona de 
contact mentionata mai sus. De aceea unul din Obiectivele Fazei 12f consta in proiectarea si 
instalarea unui nou echipament de monitorizare geomagnetica realizat prin activitati de tip 
cercetare aplicativa care vin in sustinerea analizelor din Faza 12i. Aparatura a fost achizitionata si 
instalata in paralel cu aparatura veche, la MLR. Un alt obiectiv al Fazei 12f este initierea studiilor 
privind comportamentul sistemelor vii si identificarea potentialelor influente ale activitatii 
tectonice asupra acestora, prin testarea facilitatilor sistemului automat de monitorizare a 
comportamentului animalelor si luarea deciziilor privind dezvoltarea sa ulterioara.  
 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei 12f: 
 
Rezultatele Obiectivului 12f constau in dezvoltarea a doua noi retele de monitorizare: a 
comportamentului campului geomagnetic si al animalelor si luarea unor decizii privind 
dezvoltarea ulterioara a sistemelor pentru optimizarea inregistrarilor in scopul detectiei 
anomaliilor geofizice si bioseismice precursoare marilor cutremure ce s-ar putea produce pe 
teritoriul Romaniei sau in Marea Neagra.  
 



4 
 

5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 
 
 
1.Introducere 
 

Despre comportamentul anomal al animalelor s-au scris o multitudine de articole (Hayakawa 
M. 2013; Berberich G, et al 2013; Ikeya M and Whitehead NE. 2013; Freund F and Stolc V, 2013 
si altii), cautandu-se fenomenele geofizice ce ar putea actiona ca stimul asupra organismelor vii. 
Cele mai importante fenomene mentionate in literatura sunt: schimbarile presiunii atmosferice, 
schimbarile campului gravitational, deformarile scoartei si cresterea temperaturii acesteia, emisiile 
acustice si vibratii infrasonice generate de microfisuri, undele electromagnetice, modificarile 
nivelului si temperaturii apelor subterane, emanatiile de gaze. 

Comportamentul anomal al animalelor inaintea unui cutremur mare este un fapt dovedit, folosit 
cu succes chiar in cazul cutremurului major din China din 1975 (Kelin Wang, et al 2006), cand 
evacuarea orasului Haicheng cu cateva ore inainte de cutremurul cu M=7.3, a salvat 150.000 de 
vieti omenesti.  

Monitorizarea continua a comportamentului sistemelor vii si detectia automata a anomaliilor 
comportamentale in paralel cu monitorizarea campurilor geofizice si geochimice ce se presupune 
ca ar produce schimbari comportamentale ale acestor organisme ar putea conduce la realizarea 
unor sisteme complexe de identificare a precursorilor cutremurelor mari. 
 
2. Potentialele influente ale comportamentului câmpului magnetic asupra sistemelor vii 
  
2.1.Fenomene care influenteaza comportamentul campului magnetic  

 
2.1.1.  Fenomenele tectonice 

 
La nivel global mișcarea plăcilor tectonice este măsurată în timp cu ajutorul dispozitivelor GPS.  

Observațiile GPS în zonele convergente sunt folosite pentru evaluarea câmpurilor de deformare și 
tensiune din zonele seismice. Astfel, se pot determina zonele unde deformarea este maxima, dar și 
cum aceasta a evoluat odată cu acumularea stresului (Chang et al., 2003).  

De asemenea, acestea pot măsura și înregistra semnalele co-seismice produse de cutremur la 
fel ca rețelele de infrasunete și magnetometrele triaxale. Astfel magnetometrele sunt sensibile la 
mișcările pe cele 3 axe, iar in timpul cutremurului poate înregistra variații datorate 
mișcări/înclinării terenului (Liu et al., 2017).  

Precipitațiile pot influența stabilitatea solului și pot genera înclinări ale terenului unde 
magnetometrele sunt instalate. Acest comportament a fost observat in anul 2013 la stația seismică 
de la Bisoca, observându-se o variație a câmpului magnetic pe toate cele 3 axe  (Toader et al., 
2018). Aceste variații ale câmpului magnetic s-au corelat cu măsurătorile de înclinație și cu 
cantitatea de precipitații care a provocat înclinarea fundația pe care aceste instrumente au fost 
instalate. 

Variațiile de scurtă perioadă ale câmpului geomagnetic din zonele seismogene au fost asociate 
cu procesele fizice care au loc în zonele crustale afectate de stres tectonic.  Deformările crustale și 
apariția de acestor variații ale câmpului geomagnetic au fost analizate de mulți cercetători. Efectul 
piezo-magnetic apare în rocile bogate în minerale feromagnetice din crusta terestră supuse unui 
stres. Astfel minerale feromagnetice din structura rocilor sunt magnetizate atunci când sunt supuse 
unui stres mecanic. Studiile experimentale au arătat că magnetizarea rocilor este direct 
proporțională cu stresul aplicat (Yamazaki et al., 2009).   

Variațiile diurne măsurate la 8 magnetometre din Taiwan in intervalul 1988-2001 au fost 
evidențiate prin comparația cu o stație de referință. Rezultatele acestui studiu au marcat o legătură 
între producerea cutremurele cu magnitudinea Mw>5.0 și anomalii ale variațiilor diurne care apar 
cu o luna înaintea cutremurelor. Anomaliile variației diurne au fost explicate prin schimbarea 
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proprietăților conductive ale rocilor saturate cu apă care au fost comprimate sau dilatate din cauza 
stresului existent în zona focarului (Liu et al., 2006).  
  
2.1.2.  Fenomene atmosferice si magnetosferice  

 
Variațiile geomagnetice cu perioade mici care apar în domeniul ELF(3-30Hz), ULF(300-

3000Hz), VLF(3-30kHz) apar cu o perioadă de timp mai scurtă înaintea producerii unui cutremur, 
dar pot persista si după producerea acestuia. Aceste tipuri de variații pot fi precursori ideali pentru 
cutremure, dar din păcate acestea pot coincide foarte ușor cu alte fenomene perturbatoare de natură 
diferită: fenomene meteo, fenomene magnetosferice și activități antropice. 

Este cunoscut faptul că furtunile însoțite de descărcări electrice produc fluctuații puternice ale 
câmpului electric in vecinătatea acestora, dar pot reprezenta si sursa pentru fluctuații magnetice în 
domeniul ULF (frecvențe mai mici de 5Hz)  

Cutremurul din data de 17 ianuarie din Kobe (Japonia) a fost precedat cu 7 zile înainte de variații 
ale câmpului magnetic în domeniile ELF, VLF, LF și HF, variații ce ar fi putut fi emise de zona 
de focar a cutremurului și ar fi putut avea origini tectonice, dar aceste variații au coincis cu 
activități atmosferice intense (fulgere). Există două idei referitoare la relația dintre producerea 
cutremurelor si fenomenele meteo (fulgere, ploaie). Prima idee presupune ca zonele supuse 
stresului tectonic ionizează aerul de deasupra si sporește activitatea fulgerelor, iar cea de-a doua 
idee susține că activitatea electrica atmosferică declanșează cutremurele. Totuși sunt mult prea 
multe necunoscute și multe investigații trebuie efectuate pentru a valida veridicitatea acestor două 
ipoteze (Nagao et al., 2002). 

În zona Alum Rock din California a fost observat că numărul de pulsații electromagnetice în 
domeniu ULF a crescut înaintea cutremurului cu M5.4. Vârful pulsațiilor este atins cu 13 zile 
înaintea cutremurului, iar amplitudinea pulsurilor este puternică (3-20nt), dar natura acestor 
pulsații a fost atribuită mai multor cauze: a) contaminare magnetică generata de activitățile 
antropice umane; b) zgomot magnetosferic produs de micro-pulsații de tip Pc 1, Pc3 și Pc4 (Bleier 
et al., 2009).  

Câmpul magnetic extern poate avea variații de ordinul secundelor până la ordinul zecilor de 
ani. Cele mai lungi variații ale câmpului magnetic extern au o periodicitate de 22 și respectiv 11 
ani și e determinată de inversarea polilor magnetici solari. Variațiile magnetice care pot dura până 
la câteva zile sunt asociate furtunilor geomagnetice. În acest caz câmpul geomagnetic este 
perturbat de oscilații in amplitudine de ordinul câtorva sute de nT și cu frecvențe ridicate. 
Particulele încărcate electric purtate de vântul solar intră in ionosferă și duc la modificări ale valorii 
componentei externe câmpului magnetic, fiind afectate în special componentele orizontale ale 
câmpului magnetic terestru. 

Variațiile diurne ale câmpului magnetic terestru sunt oscilații care au o periodicitate de 24 ore. 
Variațiile diurne sunt mai mari în timpul verii si mai mici in timpul iernii , un rol important avându-
l poziția axei de rotație a Pământului in raport cu poziția soarelui. Amplitudinea maximă in cazul 
unei variații diurne este la apusul soarelui, iar amplitudinea minima se afla la răsăritul soarelui.    

Subfurtunile magnetice spre deosebire de furtunile geomagnetice au o treime din magnitudinea 
unei furtuni geomagnetice moderate. Acestea mai sunt denumite și subfurtuni magnetice polare 
pentru că apar în mod repetat în regiunile polare producând  fenomenul de auroră boreală și variații 
magnetice (McPHERRON, 1991). 

Erupțiile cromosferice sunt fenomene geomagnetice bruste, provocate de creșteri rapide ale 
radiației solare utravioletă si a razelor x. Durata acestor variații este de maxim 30 minute, iar 
amplitudinea acestora nu depășește 10 nT. Micropulsațiile și pulsațiile magnetice sunt continue 
(PC1- PC6) și neregulate (PCi1- PCi3). Perioda micropulsațiilor si a pulsațiilor magnetice este cuprinsă 
între 1 ms. și 10 min., iar amplitudinea este cuprinsă în intervalul 0,5-10 nT (Asimopolos, 2012). 
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2.2. Influenta variatiilor campului magnetic asupra sistemelor vii 
 
În această fază a proiectului, am trecut in revista literatura de specialitate si am cautat evidente 
teoretice legate de faptul ca variatiile anomale ale câmpului magnetic ar putea influența 
comportamentul animalelor. S-au studiat peste 50 de articole din domeniu, articole identificate pe 
ISI web of Knowledge, in sistem Open Access. In peste 50% s-au gasit referiri la influenta 
variatiilor campului magnetic terestru asupra animalelor si comportamentul acestora, precursor 
seismelor. 
 
Timp de secole, oamenii au încercat să prezică/prognozeze cutremurele (Stothers, 2004; Ikeya, 
2004; Bluestone, 2010). Predicțiile s-au bazat pe o varietate de fenomene seismice și nonseismice, 
considerandu-se inclusiv comportamentul animalelor (Schnytzer et al., 2011), nivelul apei, 
temperatura și compoziția în puțuri și izvoare (apă freatică), câmpuri electrice și magnetice și unde 
radio pe sol și în aer, rezistivitatea electrică a solului și a aerului, formațiuni de nori sau alte 
fenomene atmosferice, radiatii infrarosii și gruparile seismice, variațiile ratei sau tiparului 
seismicității (Luen și Stark, 2008).  
Yosef (1997) a gasit si a prezentat dovezi că păsările din diferite specii pot detecta anumite variatii 
precursoare de termen foarte scurt ale unor cutremure mari. Este interesant faptul că păsările care 
au prezentat cel mai puternic răspuns precursor au fost cele care migrează pe distanțe mai mari. Se 
știe că acele păsări folosesc campul geomagnetic pentru o navigare precisă, putând simți cea mai 
mică schimbare în câmpul magnetic al pământului (vezi recenzia lui Wiltschko și Wiltscko, 2006; 
Denis et al., 2007).  
Dintre toate pasarile s-a constatat ca cel mai mare timp precursor a apartinut pescărușilor și 
stârcilor, cu 20 și respectiv 12 minute înainte de seism (Grant și Halliday, 2010).  
Cel mai recent și poate convingător un exemplu a fost observat înainte de cutremurul din L'Aquila 
din 2009 din Italia (M = 6,3). Grant și Halliday (2010) au observat o scădere cu 96% a numărului 
de broaște râioase active în jurul unui sit cunoscut și bine studiat cu 5 zile înainte de cutremur, 
aflat la 74 km de epicentrul cutremurului.  
Japonezii cred ca pesti ca somnul și anghila au capacitatea de a simți cutremurele înainte de a se 
produce. Pescarii japonezi raportează adesea că anghilele dispar din zonele de pescuit cunoscute 
cu câteva zile înainte de cutremure și somnul, de obicei foarte docil, devine agitat (Chen și colab., 
2000; Ikeya, 2004). Se știe că ambii pești sunt extrem de sensibil la curenții electrici, dar studii 
recente sugerează că acesti pesti sunt dotati cu receptori magnetici dezvoltati (Walker și colab., 
2003; Moore și Riley, 2009). Ei isi folosesc acest receptori în primul rând pentru navigație, dar 
anomaliile magnetice precursoare ar putea fi o posibila explicație pentru comportamentul 
neobișnuit al celor doua categorii de pesti înainte de cutremur.  
Ikeya et al. (1998) prezintă un model electromagnetic care poate fi detectat de viermii de mătase 
și de alte animale, în principal acvatice conducând la un comportament anormal asemanator celui 
observat in natura.  
Intensitatea anomaliilor magnetice înregistrate anterior cutremurelor mari corespunde 
schimbărilor de câmp electromagnetic care au indus răspunsurile la animalele testate în laborator 
(Ikeya și colab., 1998). Prin comprimarea unor roci de granit, așa cum se intampla in cazul unui 
cutremur, cercetatorii au reușit să obtina cu aproximatie efectul electromagnetic care influenteaza 
comportamentul pestilor. De exemplu, anomalii magnetice de 100 nT (asa cum pot sa apara înainte 
de un cutremur mare) ar corespunde câmpului electric de 30 V/m asociat undelor Electro 
Magnetice. In laborator au folosit un câmp electric de 2 V / m, asociat unei variatii a câmpului 
magnetic de 6,7 nT, obtinut în timpul comprimării rocii. Impulsurile obtinute au avut lățimea de 
banda mai mică de 0,1 ms. Această intensitate este suficient de mare pentru a surprinde animalele 
sensibile (Ikeya, 1998).  
Si alte animale acvatice cum ar fi rechinii și somnul cu organ dotat cu electrosenzor pot detecta 
diferente de potential de 10-5 V / m pentru a captura prada și a comunica între ele. Alte animalele 
sensibile, cum ar fi crocodilii, au prezentat si ele un comportament neobișnuit la variatii de câmp 
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de 0,3 V / m (echivalentul unui câmp magnetic de 1 nT), la o perioada de 0,1 ms (Ikeya și colab., 
2000). 
Prin experimente de laborator s-a demonstrat că animalele lungi, cum ar fi șarpele, tind să ia o 
pozitie perpendiculara pe câmpurile electrice externe, pentru a reduce diferența de potențial 
aplicată pe corpul său si de aici apar manifestarile anomale ale reptilelor care inaintea cutremurelor 
mari se ridica de pe pamant.  
 
Autori ca Bleier și Freund, 2005 au susținut că o rețea de senzori pasivi (magnetometri) poate fi 
utilizat în predictia cutremurelor, prin identificarea schimbarilor tranzitorii în câmpul magnetic al 
Pământului înainte de cutremure iminente. Alti autori (Sevgi, 2006) sustin ca marile cutremurele 
din California ar fi putut fi prezise, dacă regiunea ar fi fost acoperită de o rețea de 200-300 de 
magnetometre la sol. Senzorii de la sol pot fi utilizați pentru a monitoriza modificările câmpului 
magnetic in domeniul frecventelor ultra joase (ULF), precum și pentru a măsura schimbările în 
conductivitatea aerului la suprafața pământului.  
Kirschvink, 2000 sugerează ca sistemele senzoriale la animale, care dau acel comportament de 
evadare seismică, ar putea fi legate in special de fenomenele de natura electrică și magnetică. 
Autorul prezinta mai multe prognoze dovedite și recomandă ca pe langa încorporarea în rețelele 
de monitorizare din regiuni active seismic a senzorilor de tip magnetic si electric, sa se urmareasca 
in mod sustinut comportamentul sistemelor vii. 

 

3. Monitorizarea campului geomagnetic in Romania 
 

Monitorizarea câmpului geomagnetic se face prin intermediul observatoarelor magnetice, stații 
de măsurare permanentă a câmpului geomagnetic care măsoară variațiile câmpului geomagnetic 
cu precizie foarte mare. Seturile de date folosite in acest studiu sunt reprezentate de date 
geomagnetice înregistrate la Observatorul seismic Muntele Roșu (MLR) si de la Observatorul 
Magnetic Surlari (SUA). Intrucat perioada de functionare a magnetometrului de la Muntele Rosu 
folosit in studiile din Etapa 12i se apropie de 20 de ani, am hotarat ca in cadrul Proiectului Nucleu 
sa ii testam caracteristicile functionale si sa comparam inregistrarile cu cele ale unui nou sistem 
magnetic, constand dintr-un un magnetometru fluxgate de nouă generatie si echipamentul de 
achizitie aferent acestuia. 

 
3.1. Instalarea noului magnetometru la Muntele Roșu  

 
Noul magnetometru fluxgate Bartington de nouă generatie a fost instalat în interiorul tunelului 

de la la Observatorul Seismologic Muntele Roșu alături de vechiul magnetometru. Vechiul 
magnetometru a înregistrat de-a lungul timpului anomalii geomagnetice care au fost urmate de 
evenimente seimice de marime medie Mw<6.0. Functionarea în paralel a noului magnetometru are 
ca scop verificarea vechiului magnetometru și explicarea posibilelor cauze ale anomaliilor 
înregistrate pe vechiul magnetometru .   

Magnetometrul triaxial  MAG-03MS70 permite măsurarea simultană a celor trei componente 
ale câmpului magnetic Bx (pe direcția Nord ), By (pe direcția Est), și Bz (componenta verticală) 
prin senzori magnetici de tip inductiv, formați din bobine cu un număr mare de spire și un miez 
magnetic cu o permeabilitate magnetică mare. Magnetometrul triaxial MAG-03MS70 (Fig.1) este 
produs de Bartington, are o rezoluție de 0,1nT și un domeniu dinamic cuprins între 0 şi 8000nT.  
Răspunsul senzorului prezintă o funcționalitate eficace pentru o bandă de frecvențe cuprinsă între 
1Hz și 3kHz. Rata de prelevare este de 1Hz (1s) și banda de trecere este de 0,1Hz. 
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Fig. 1 A) Magnetometrul triaxial MAG-03MS70; B) Modulul de achiziție Bartington Mag-03DAM. 

   Achiziția datelor măsurate se face prin intermediul modului de achiziție Bartington Mag-
03DAM (Fig.1) care a fost instalat la locație, înlocuind vechiul modul de achiziție dezvoltat acum 
mai bine de 20 ani. Modulul de achiziție este dotat cu o baterie care permite funcționarea 
senzorului și în cazul unei întreruperi a curentului electric și permite conectarea a doi senzori 
magnetici. Astfel vechiul senzor magnetic dzvoltat tot de Bartigton a fost conectat la acelasi modul 
de achizitie cu cel nou instalat.  

In Tabelul 1 sunt descrise toate produsele implicate în activitatea de instalare a 
Magnetometrului MAG-03MS70, cantitatea și caracteristiciele acestora.  

 
Tabelul 1 

No. Product name Quantity 
1 Bartigton Mag-03DAM – Data Acquisition Module 

Features: 
*Selectable sampling frequency, resolution (16 or 24-bit A-
D) and low-pass filter cut-off frequency 
*Rs-232 communication 
*Mains or battery operated 

1 

2 Bartington Mag-03MS70 -  3-Axis Magnetic Field Sensor 1 
3 Bartington Mag-03MS – 100m Sensor Cable 1 
4 Bartington Mag-O3MC – Mating Connector 2 

 
In Figura 2 am reprezentat simultan cele doua magnetograme lunare măsurate la Muntele Roșu 

pe cele două magnetometre. Cu verde este reprezentat campul magnetic pe luna octombrie a anului 
2019 măsurat de noul magnetometru, iar cu roșu este reprezentat câmpul magnetic al aceleași luni 
măsurat de magnetometrul vechi. Reprezentarea campului magnetic se face pe cele trei 
componente ale sale: a) componenta nordică (Bx); b) componenta estică (By); c) componenta 
verticală (Bz). Câmpul magnetic total (Bt) nu este determinat prin intermediul unui sezor dedicat 
și este calculat matematic folosind ecuatia (1)  

 
𝐵𝐵𝐵𝐵 = �𝐵𝐵𝐵𝐵2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵2                                           (1) 
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Variațiile magnetice globale reprezintă principalele fenomene care perturbă măsurătorile 

magnetice. Aceste variații sunt cel mai des generate de producerea furtunilor solare, care duc la o 
creștere în amplitudine și frecvența a reprezentărilor magnetice (Fig.2). Pentru evidențierea 
furtunilor solare s-a folosit reprezentarea sumei zilnice a indicilor Kp, iar furtunile solare sunt 
observabile foarte ușor pe reprezentările geomagnetice atunci când suma indicilor Kp trece de 20 
(Fig.2).  

Din aceasta Figura se vede ca inregistrarile sunt similare si ne propunem sa pastram acest sistem 
duplicat pe o perioada de maxim doi ani, pentru a identifica si compara comportamentul precursor 
al campului geomagnetic inregistrat de ambele magnetometre, dupa care sistemul nou va fi mutat 
in scopul realizarii obiectivelor Fazei 23 Determinarea schimbărilor de câmp magnetic generate 
de variatiile de temperatură, compoziție si starea rociilor din zona de contact termic dintre 
astenosferă și fragmentul crustal Vrâncean prin măsurarea câmpului magnetic local pe 
aliniamentul Cheia-Covasna. 

  
 

 
Fig. 2. Reprezentarea grafică a câmpului magnetic măsurat pe cele trei axe (Bx, By, și Bz) pe 
vechiul magnetometru ( cu roșu) și pe noul magnetometru ( cu verde). Histogramele roz din 

josul figurii reprezintă suma zilnică a indicilor Kp. 
 
4. Testarea facilitatilor sistemului automat de monitorizare a comportamentului 

animalelor 
 

Reacția animalelor a fost studiata in cadrul INCDFP inca din anii ’90, începând cu stația 
Vrancioaia si a continuat prin realizarea unei rețele de monitorizare acustica si video, prezentata 
in Faza 10 a acestui proiect (Analiza ionizării aerului și radonului în corelație cu seismicitatea 
locală și variația stresului tectonic. Potențiale influente asupra sistemelor vii). Este dovedit 
faptul ca animalele reacționează la vibrații, temperatura solului (cele care se afla in galerii), zgomot 
(unda seismica este precedata de sunete de micro fragmentare a rocilor), curenți telurici, fenomene 



10 
 

luminoase (produse de descărcări electrice), modificări ale câmpurilor electrostatic si magnetic, 
ionizarea aerului cauzata de emisia de radon (de exemplu) si CO2. In cadrul Fazei 10, capitolul 
4.3. Potențiale influente asupra sistemelor vii ale ionizării aerului si emisiei de gaze, s-a prezentat 
sistemul de monitorizare si observare a reacției animalelor, cu ajutorul camerelor video si a 
microfoanelor pentru înregistrarea sunetelor mediului ambient. In aceasta etapa s-a completat 
sistemul existent cu un sistemul de monitorizare a peștilor aflați in acvariul „Profesor Ion 
Borcea” din Constanța.  

Acesta include 2 camere video color tip FOSCAM C2 conectate wireless la un router care 
înregistrează continuu datele cu ajutorul unui PC (Figura 3). Datele se salvează local si sunt 
periodic transferate pe un HDD extern. Lumina ambientala este scăzută ca intensitate in timpul 
zilei (Figura 4) si lipsește in perioada de noapte (Figura 5). Camerele video sunt programate sa 
activeze filmarea in infraroșu in aceste perioade de timp. Noaptea se pot vedea reflexiile ochilor 
peștilor (Figura 6). 

 
Figura 3. Schema bloc, calculatorul si programele de achiziție a imaginilor de la camerele 

video. 
 

 
Figura 4. Înregistrare color in perioada de zi. 
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Figura 5. Înregistrare in perioada de zi. 

 

 
Figura 6. Înregistrare in infraroșu in perioada de noapte. 

 
Analiza înregistrărilor video (Figurile 7 si 8) permite observarea activității peștilor si 
particularității comportamentului lor in funcție de specie. Somnul este mai mult staționar in 
perioada de zi si se deplasează noaptea sau când nu sunt vizitatori.  
Cyphotilapia frontosa sunt activi ziua si noaptea si sunt mai puțin afectați de vizitatori. In timpul 
instalării cablurilor in zona lor au fost grupați si nu s-au mișcat pana când ne-am îndepărtat.  
Cand lumina din incapere este redusa camera se comuta pe infrarosu seara. La unii pesti se vad 
ochii cum se misca in infrarosu. In timpul zilei unii se retrag, altii (somnul) se deplaseaza noaptea 
mai mult.  
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Figura 7. Tipuri de pesti din Acvariul Constanta 

4.1. Observatii 

Datele cu inregistrari  video cu pesti au fost transferate pentru studiu pe PC-ul de achizitie date 
geofizice si bioseismice (F:\acvariu\video\) ca sa putem verifica eficacitatea sistemului. S-a 
verificat rezolutia imaginilor, care este foarte importantă in momentul in care se va incepe 
prelucrarea automata a imaginilor. Pentru cresterea rezolutiei, se pot schimba camerele video, dar 
o camera video cu o rezolutie mai mare inseamna fisiere mai mari. In perioada care a trecut de la 
instalare (3 luni) fisierele video au ocupat deja un HDD extern de 2T si a fost necesara inlocuirea 
acestuia. Transferul in timp real al datelor de pe HDD locale de la Acvariu si sediul INCDFP este 
foarte lent mai ales in timpul programului de lucru de la acvariu si de aceea nu este alegerea optima. 
Internetul local la acvariu nu este foarte bun. O solutie alternativa ar fi instalarea unui router GSM 
(cu cartela). In acest caz conexiunea este directa si datele ar putea fi accesate mai usor. 

Camerele video au o rezoluție prea mica pentru a distinge clar activitatea peștilor. Pe perioada 
nopții filmarea in infraroșu este neclara. Timpul de răspuns al senzorilor video sunt mari si nu ar 
putea înregistra o mișcare mai rapida a peștilor din acvariu. 
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Intrucat in prezent suntem abia in faza de testare a facilitatilor existente sau nou instalate si de 
tatonare a metodei de urmarire a sistemelor vii (a pestilor din acvariu), se urmareste realizarea unei 
proceduri de optimizare a inregistrarii, transferului si stocarii datelor si nu realizarea studiilor in 
timp real. In etapele urmatoare ale proiectului se vor studia inregistrarile si se va stabili intai un 
tipar de comportament normal al pestilor. De aceea pentru inceput trebuie pastrate toate 
inregistarile macar pe o perioada de un an. Apoi se vor studia in amanunt filmarile din zilele care 
preced cutremurele. In cele 3 luni de cand s-a instalat sistemul de monitorizare video, au fost 
înregistrate doar trei cutremure cu magnitudine Mw>4.0, două în Vrancea şi unul în Moldova (vezi 
Tabelul 2). Pe inregistarile video din zilele ce au precedat aceste cutremure un se observa un 
comportament anomal. Dar este de inteles intrucat Constanta este situată la 250 de km distanţă de 
zona Vrancea si zona de pregatire a cutremurelor cu magnitudinea intre 4 si 4.5 este sub 150Km 
(Dobrovolski, 1979). Dupa trecerea unui an de inregistrari si dupa testarea metodei pe mai multe 
cutremure mai mari se va decide ce date se vor pastra.  

Tabelul 2. Cutremure cu M>4.0 produse in estul Romaniei 

Date Time UTC Latitude Longitude Depth Magnitude 
2021-09-01 10:32:11 45.65 26.48 145 4.4 
2021-08-11 9:31:21 45.46 26.26 134 4.4 
2021-08-01 17:57:10 46.81 27.45 10 4 
2021-05-25 21:30:37 45.53 26.52 131 4.3 

 
Acestea sunt primele observații făcute in perioada scurta de timp după punerea in funcțiune a 
sistemului.  
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6. 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:  
 

• Instalarea unui nou sistem de monitorizare magnetica in tunelul de la Observatorul 
Seismologic Muntele Rosu (MLR). 

• Instalarea unui nou sistem de monitorizarea, urmarire si observare a comportamentului 
pestilor din Acvariul Constanta 

• Testarea facilitatilor sistemului automat de monitorizare a comportamentului pestilor si 
recomandari de imbunatatire si dezvoltare a acestora 

 
 
Stadiul realizării obiectivului fazei 
 
Prin rezultatele obtinute referitoare consideram ca obiectivele fazei au fost îndeplinite în 
totalitate și că angajamentele asumate au fost atinse, iar faza a 12-a a proiectului a atins gradul 
de implementare scontat prin realizarea celor doua parti ale sale, Faza 12i si Faza 12f. În această 
etapă, obiectivul a fost indeplinit integral iar rezultatele obținute sunt în concordanță cu 
țintele propuse venind in sprijinul implementarii proiectului.  

 
Concluzii 
 
In Faza 12 f a fost prezentat noul sistem de monitorizare a campului geomagnetic de la MLR si 
sistemul de monitorizare a comportamentului sistemelor biofizice (pestii din acvariul Constanta in 
cazul nostru) si au fost prezentate niste concluzii de dezvoltare ulterioara a acestuia ca urmare a 
testarii facilitatilor sistemului automat de monitorizare a comportamentului animalelor.  
 
Propuneri pentru continuarea proiectului:  
 
Continuarea Fazei a 12a (Fazele 12i si 12f) se va realiza in Fazele 22, 23, 35 si 45 si studiile vor 
fi finalizate in Faza 47, prin integrarea datelor cu potential precursor cu alte seturi de date geofizice 
relevante in contextul unor studii multi si inter-disciplinare si dezvoltarea de resurse de informare, 
educationale si de constientizare privitor la tematica precursorilor seismici. 
 
Intrucat aliniamentul Cheia-Covasna este paralel cu fragmentul litosferic vrancean, urmand 
marginea vestica al acestuia, mutarea intr-o faza viitoare, Faza 23, a magnetometrului pe acest 
aliniament ar valida aceasta teorie, dar si veridicitatea datelor magnetice masurate la statia seismica 
Muntele Rosu (Cheia). Anomaliile locale ale câmpului geomagnetic intern înregistrate pe 
aliniamentul Cheia-Covasna vor fi identificate și separate de anomaliile câmpului geomagnetic 
extern și ulterior vor fi centralizate într-un catalog ce va conține parametrii cutremurelor cu Mw>3 
produse în timpul anomaliilor, durata si morfologia anomaliei și componentele câmpului magnetic 
afectate. Reprezentările energiei seismice eliberate pe durata variațiilor câmpului magnetic intern 
vor ajuta la stabilirea legăturii dintre prezența acestor anomalii și seismicitatea zonei. Rezultatele 
acestui studiu pot fi integrate in contextul tectonic actual și pot duce la explicarea proceselor ce 
stau la baza acestor variații, dar pot fi folosite si în detectarea anomaliilor magnetice asociate 
activitatii solare (e.g. erupțiile solare), care afectează sistemele de telecomunicații, traficul aerian 
și pot duce la creșterea radiațiilor atmosferice.  
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Rezultatele obtinute în acestă fază au fost și vor fi publicate și prezentate la conferințe 
științifice naționale și internaționale. 
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