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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 4i, 2019: Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor
crustale din partea de sud a României: Platforma Moesica, Dobrogea Centrala si sudica,
Orogenul Nord Dobrogean. Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele
cutremurelor din fiecare zona și actualizare harții de stress a Romaniei la nivel crustal.
Termen de incheiere a Fazei: 12.07.2019
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 investigatie multidisciplinara, complexă si
intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-AtmosferaIonosfera, 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.

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: pentru atingerea obiectivului: 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
hărti de expunere si vulnerabilitate seismică, precum si cu estimări de pagube pentru scenarii
seismice reprezentative. Imbunătătirea capabilitătilor de estimare a pagubelor directe si
indirecte generate de cutremure în România se va realiza in timp aproape real si 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). Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face
în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integritătii clădirii. Se vor propune norme
metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor.
3. Obiectivul fazei:
Unul dintre cele mai evidente efecte ale eliberării de stres în crustă sunt cutremurele
tectonice. Datorită numărului mare de mecanisme focale existente în urma cutremurelor din
studiile regionale și a numărului crescând de soluții de mecanisme făcute public, de ex.
Proiectul Global CMT (fostul grup de seismologie din Harvard) sau NEIC/USGS, mecanismele
focale unice ale cutremurelor (FMS) formează majoritatea înregistrărilor de date din baza de
date WSM. Datele privind mecanismele focale furnizează informații privind mărimile relative
ale tensiunilor principale, astfel încât poate fi atribuit unui anumit regim tectonic.
Determinarea principalelor orientări de stres și a mărimilor relative din aceste mecanisme
trebuie făcută cu precauție apreciabilă. Trei tipuri de înregistrări de date din mecanismele focale
se disting în baza de date a World stress map(WSM): Single (FMS), inversiuni formale (FMF)
și mecanisme focale medii / compuse (FMA). Principala diferență dintre acestea în ceea ce
privește indicarea stresului este fiabilitatea acestora pentru a indica stresul tectonic regional.
Mecanismele focale medii de pe o anumita arie tectonica ce se presupune a avea o comportare
unitara sunt cele care stau la baza determinarii axelor de stress.
Metodologia va urmari etapele:
a. Stabilirea si descrierea unitaților tectonice principale, precum si a zonelor
seismogene care au fost puse în evidență în partea de sud și est a României.
b. Stabilirea faliilor tectonice cunoscute din date geologice/geofizice precum si liniile
de sensibilitate la cutremure din date seismologice.
c. Alcatuirea unei baze de date cu mecanismele de cutremure care se au avut loc la
nivel crustal în aceste zone tectonice.
d. Determinarea prin inversie a axelor de stress orizontal în fiecare zona seismica,
precum si a raportului relativ dintre ele.
e. Comparatie între regimul seismic al axelor de stress din fiecrae zona si modele
tectonice din zonă.
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
4.1. Câmpul de stress la suprafața Pământului. Falii și generarea cutremurelor crustale.

4.2. Se vor contura și descrie principalele unități tectonice din partea de sud a Romaniei,
inclusiv zona seismic activă Vrancea, la nivelul crustei terestre. In aceasta zona se vor stabili
zonele seismic active impreună cu descrierea lor, așa cum apar în ultimele cercetari seismologice.
4.3. Se vor alcatui baze de date cu cutremure la nivel crustal, până la 50 km adancime
care au mecanismul focal calculat pentru fiecare zona seismica.
5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini)
Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor crustale din
partea de sud a României: Platforma Moesica, Dobrogea Centrala si sudica,
Orogenul Nord Dobrogean.
Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare
zona și actualizare harții de stress a Romaniei la nivel crustal.

1. Câmpul de stress la suprafața Pământului. Falii și generarea cutremurelor crustale.
Harta de stres, ediţia 2007 (Heidbach et al., 2007), prezintă datele de stres într-un format standardizat.
Informaţia minimă oferită pentru fiecare înregistrare a unei date de stres este orientarea stresului maxim
orizontal SH, calitatea datelor care au furnizat orientarea (clasa A are erori de 150, clasa B de 200, clasa
C de 250 , iar clasa D de 400), tipul indicatorului de stres (mecanism focal, ovalizările găurilor de sondă
induse de stresul orizontal-breakouts, fracturi induse în procesul de forare, imagini luate din gaura de sondă,
cavernometrie, fracturare hidraulică, testarea in situ a stresului în galerii miniere (overcoring) sau în foraje
(borehole slotter), date despre alunecarea pe falie, etc), locaţia şi adâncimea măsurătorii, regimul de stres
tectonic (faliere normală, inversă, pe direcţie sau tip necunoscut de faliere) şi sursa de referinţă.
Harta de stres a Europei de vest, care include şi teritorul românesc, este prezentată în Fig. 2.
Constatările principale făcute de Mueller et al.(1992) pentru modelele de stres de ordinul întâi, indicau o
orientare predominantă a SH pe direcţiile NV şi NNV, pusă pe seama forţelor de la marginea plăcilor, în
particular prin împingerea plăcii Nord Atlantice şi coliziunea plăcii Africane cu placa Eurasiatică. Aceste
concluzii au fost susţinute de câteva modele la scară mare, realizate prin metoda elementului finit. Deşi
între timp cantitatea de date de stres din Europa s-a dublat fata de 1992, astăzi modelele de ordinul întâi
sunt clar vizibile în câmpul de stres netezit.
In Fig. 3 se observă două tendinţe majore ale orientărilor SH: una pe direcţia E-V, dominantă în
parte de est, care se menţine la nord de paralela de 460N, şi alta spre NE-SV în partea de SE a României.
In contrast cu modelul de stres a lui Bada et al.(1998), care indica o orientare omogenă a câmpului de stres
SH pe direcţia VNV-ESE, modelul actual de stres nu mai indică la fel de clar aceste tendinţe. Fapt care ar
putea fi explicat prin luarea în considerare a trei cauze: (1) posibila includere în setul de date folosit de
Bada a mecanismelor focale subcrustale din zona Vrancea, în timp ce harta actuală ia în considerarea doar
mecanismele din crustă, până la 40 km adâncime; (2) parametrii de nivelare folosiţi de Bada au filtrat doar
modelul de ordinul întâi la o scară mare de placă; (3) numărul de date locale de stres la acel moment a fost
destul de mic pentru a evidenţia complicatul model de stres existent.
Din analiza hărţii din Fig. 3 care ilustrează o mare diversitate de orientări şi schimbări ale stresului tectonic
pe scări spaţiale mici, se poate concluziona că aportul forţelor de la marginile de placă asupra mărimii
stresurilor tectonice este mic, iar tensorul de stres are valori proprii similare, adică o stare de stres apropiată
de cea izotropică (Heidbach et al., 2007). Acest fapt sugerează o mare influenţă a surselor de ordin terţiar
atât asupra orientării SH cât şi asupra regimului tectonic. Printre sursele posibile de stres local se pot
enumera: relieful (topografia), contrastele laterale de densitate şi de rezistenţă din bazinul Focşani, cu 11
km de sedimente neogene, vorlandul carpatic, platforma Moesică, subsidenţa bazinului datorată tragerii
fragmentului de litosferă subdus şi rotirea stresului la capetele faliilor. Suprapunerea acestor diferite surse
de stres conduce la un câmp de stres complex cu orientări ale SH care se schimbă la cîţiva kilometri, aşa
cum se vede din mecanismele focale al cutremurelor locale.
2. Structura unităţilor tectonice din partea de Sud a României

Platforma Moldovenească (PM) reprezintă o parte a ariei cratonice foarte întinse a Platformei Est
Europene, ce ocupă mai bine de jumatate din continentul european. Subasmentul ei cutat şi metamorfozat
este străpuns de erupţiuni granitice, vârsta lui fiind anterioară Rifeanului superior sau cel puţin Vendianului,
cu o conslolidare careliană sau pe alocuri gothiană (Fig. 4, Săndulescu, 1984).
Platforma Scitica este un bloc continental orientat NV-SE la vest, si V-E la sudul platformei
Moldovenesti, care se extinde intre faliile Bistrita si Trotus. In depresiunea Barladului, la sudul paltformei
Est-Europene este bine documentat. Spre V si NV, platforma Scitica este continuata cu blocul de fundament
dintre faliile Solca si Campulung-Bicaz (Sandulescu si Visarion, 1988), unde, un fundament similar celui
Scitic a fost sugerat de anomaliile magnetice si datele din foraje adanci, la fel ca si in depresiunea Barladului
(Sandulescu si Visarion, 1988). Structura interna a platformei Scitice este mai putin cunoscuta decat cea a
platformei Est-Europene, datorita sedimentelor tertiare mai groase din depresiunea Barladului si
subincalecarii sub stiva de panze ale Carpatilor Orientali.
Faliile observate pe cuprinsul platformelor Est-Europeana si Scitica sunt de doua tipurii: falii
normale cu directie NV-SE care determina adancirea progresiva a unitatilor de autohton sub panzele flisului
si falii cu orientari NE-SV si E-V asociate cu o afundare progresiva a fundamentului spre sud. Sub panzele
flisului, partea superioara a cuverturii sedimentare se afunda spre sud, de la o adancime medie de 1500 m
in nord la 5000 m in regiunea vaii Bistrita si 8000-10000 m mai departe spre sud (Dicea, 1995).

Fig.3. Harta de stres a României, dupa Heidbach et al.(2007). Linia grosă de culoare gri care conturează
zona Vrancea se referă la localizarea corpului de mare viteză din mantaua superioara la cca 120 km
adâncime, conform datelor de tomografie realizate de Martin et al. (2005).
Depresiunea Barlad reprezinta prelungirea spre NV a depresiunii Predobrogene, si este delimitata
spre S de falia Trotusului, care o separa de platforma Moesica si Orogenul Nord Dobrogean, iar la nord de
Falia Bistritei care delimiteza contactul ei cu Platforma Moldoveneasca. Depresiunea Predobrogeana
corespunde in linii mari platformei Scitice de pe teritoriul romanesc (Sandulescu, 1984). Depresiunea
Predobrogeana s-a format prin fracturarea si coborarea marginei nordice a Orogenului Nord-dobrogean si
a marginii sudice a platformei Moldovenesti. Faliile care au facilitat scufundarea sunt: falia GalatiSf.Gheorghe, in sud, care se prelungeste in directia Tecuci spre NV, si falia Falciu-Plopana (sau falia
Bistritei) in N-NE. O a treia fractura, falia Trotusului marcheaza contactul dintre domeniul scitic cu cel

nord-dobrogean si respectiv moesic. Fundamentul depresiunii este de tip mixt: in N-NE, un fundament
stabil de origine est-europeana, si in S-SV un fundament cutat de origine nord dobrogeana (Mutihac, 1990).
Platforma Moesică (PMO) este considerată în concepţiile actuale ca un masiv vechi inclus în
platforma epipaleozoică, cu soclul consolidat în Cadomian (Săndulescu, 1984 si 1988; Visarion et al.,1988),
sau ca un promontoriu al Platformei Europeene (Tari et al., 1997), Fig. 3. Elementele de bază privind
tectonica în ansamblu a PM sunt descrise în lucrările citate (Săndulescu, 1984 şi 1988; Visarion et al.,1988,
Tari et al., 1997). Detalii structurale în sectoare particulare ale PM şi relaţiilor ei cu orogenul carpatic, în
special la nivelul cuverturii sedimentare sunt aduse în ultimul deceniu şi jumătate de lucrările lui Maţenco
et al., 1997, Maţenco şi Schmid, 1999, Tărăpoancă et al., 2003, Bertotti et al., 2003, Maţenco et al., 2003,
Leever et al., 2006, Maţenco et al., 2007, Schmid te al., 2008).
Platforma se află în contact la nord-est cu Orogenul Nord Dobrogean de-a lungul faliei PeceneagaCamena (FPC), spre nord este separată de aulacogenul caledono-hercinic dano-polono-predobrogean de-a
lungul faliei Trotuşului, este încălecată de pânzele flişului şi ale Subcarpaţilor din zona de curbură a
Carpaţilor Orientali, şi vine în contact direct cu domeniul danubian al Carpaţilor Meridionali, Fig.2 şi 3.
PM se continua la sud de Dunăre pe teritoriul Bulgariei până la contactul cu orogenul Balcanic, ln vest şi
sud. Din punct de vedere al constituţiei fundamentului, platforma cuprinde două sectoare distincte separate
de falia Intramoesică (FI). La nord şi est de FI se află compartimentul dobrogean al platformei, iar la sud
compartimentul valah, sau valah-prebalcanic, Fig.3. In cele ce urmează ne vom limita la sectorul românesc
al PM.
2.1. Falii și tipuri de falii în partea de SE a României
Zona studiată este brăzdată de două sisteme de falii, unele cu orientare NV-SE, paralel cu structura
orogenului carpatic, şi un al doilea sistem, aproximativ transversal la primul, materializat printr-o serie de
falii latitudinale (Săndulescu şi Visarion, 1988; Polonic, 1986). In prima categorie se numără faliile
Siretului, Solca, Pericarpatică şi Câmpulung-Bistriţa, dar şi liniile de contact dintre diferitele pânze ale
orogenului carpatic.
Falia Siretului se întinde de la nord de graniţa cu Ucraina cel puţin până la falia Bistriţa. A fost
localizată pe baza anomaliei magnetice (Săndulescu şi Visarion, 1988). Activitatea seismică de-a lungul
faliei este slabă, nesemnificativă.
Falia Solca separă platforma Moldovenească de cea Scitică. Este acoperită de pânzele orogenului
carpatic precum şi de cuvertura de platformă. Nu are o activitate seismică semnificativă. Totuşi, este o falie
remarcabilă datorită caracterului ei de graniţă dintre Platforma Est Europeană şi Platformele Scitică şi a
Europei Centrale, fiind considerată ca o zonă de sutură trans-europeană (Trans European Suture ZoneTESZ). Lucrări seismice la nivel crustal evidenţiază TESZ de la N de graniţa română, în Ucraina, Polonia
şi Marea Baltică (Grad et al., 2006). Spre sud, falia Solca converge spre falia Siretului, care se extinde până
la falia Trotuşului,.
Falia Câmpulung-Bicaz, separă spre vest platforma Scitică de prelungirea spre SE a depresiunii
Miechow, bine individualizată în Polonia. Este o falie acoperită de sedimente. Prezintă o slabă seismicitate.
La E de falia Siretului, cel puţin două fracturi crustale, seismic active pot fi trasate pe baza datelor
seismologice (epicentre aliniate pe direcţii bine conturate): pe aliniamentul Dorohoi-Botoşani şi alta la sud
de Iaşi, Fig. 15. Prima falie ar putea fi consecinţa unei flexuri a platformei care se rupe de-a lungul unor
falii normale (Cornea şi Lăzărescu, 1980).
O importantă linie de separaţie între fruntea pânzelor subcarpatice şi cuvertura platformei este linia
sau falia Pericarpatică, Fig.15. Ea aflorează doar de la N de Valea Trotuşului, în timp ce la sud este
acoperită de molasa sarmato-pliocenă a avanfosei externe (falia Caşin-Bisoca, între V. Trotuşului şi V.
Buzăului). Este o falie inversă, cu o activitate seismică slabă (în nord), spre moderată (în sud) în funcţie de
segmentul analizat.
Al doilea sistem de falii prezintă o orientare aproximativ latitudinală, E-V sau ESE-VNV. Intre aceste
falii se află: falia Dragoş-Vodă (pe care o vom analiza într-un viitor raport, care va trata partea de vest a
României), falia Vaslui, falia Bistriţa şi câteva falii transversale aflate la nord de ea, falia Trotuşului, falia
Sfântu Gheorghe, falia Peceneaga-Camena şi faliile din fundamentul bazinului Focşani.
Falia Vaslui reprezintă o treaptă de scufundare a platforme Moldoveneşti spre SV, Fig. 15. Are o
seismicitate slabă.
Falia Bistriţa separă platforma Moldovenească de depresiunea Bârlad, (Fig. 15) şi are un caracter
compozit cu deplasări atât pe verticală cât şi pe orizontală (Săndulescu şi Visarion, 1988). Are o seismicitate
redusă, contactul depresiunii cu platforma Moldovenească fiind relativ stabil.

Falia Trotuşului separă la sud depresiunea Bârlad de platforma Moesică, fiind tot o falie crustală
compozită, Fig. 13, 15. Impreună cu sateliţii ei au generat de-a lungul timpului cutremure cu magnitudini
de până la Mw5,6. Mecanismul focal al unor cutremure (Polonic, 1986) indică o faliere inversă, cu plan de
falie aproape vertical. Cercetări mai noi sugerează o componentă de deplasare pe direcţie, senestră, Fig.13
(Maţenco et al., 2007). Noua falie a Trotuşului traversează depresiune Bârlad, Fig. 15, sub un unghi oblic
faţă de vechea falie.

Fig. 13. Secţiune seismică interpretată peste falia Trotuşului (Tărăpoancă et al., 2003). Falia Trotuşului
separă depresiune Bârlad (dreapta) de platforma Moesică (stânga). Falia este interpretată ca o structură în
floare negativă, asociată cu o faliere pe direcţie senestră. Caracterul activ se observă prin prelungirea ei
până la suprafaţă.

Fig. 14. Secţiune seismică interpretată peste falia Peceneaga-Camena (Tărăpoancă et al., 2003). Falia
separă platforma Moesică la SV (compartiment căzut în stânga) de Orogenul Nord Dobrogean la NE
(compartiment ridicat în deapta). Zona de falie este interpretată ca o zonă de forfecare dextră.
Falia Pecenega-Camena separă platforma Moesică de Orogenul Nord Dobrogean (Fig. 14,) şi se
extinde de la falia Trotuş în nord până pe platoul continental al Mării Negre în SE (Visarion et al., 1988).
Este o falie de asemenea compozită, cu o componentă orizontală dextră. Prezintă o structură care se ramifică
spre suprafaţă, mai ales la vest de Dunăre, creând o serie de falii satelite, multe din ele active. Cutremurul

din 16.02.1981 (Mw3.0) de la Movileni indică o faliere inversă pe o direcţie aproximativ N-S şi cu 820
înclinare spre E (Polonic, 1986). Activitatea sa seismică este intensă la vest de Dunăre şi slabă la est.
Falia Sfântu Gheorghe mărginește spre nord Orogenul Nord Dobrogean, Fig. 15, cu o extensie de la
falia Trotuşului în N până pe platoul continental al Mării Negre în SE. Este o falie transcrustală, compozită
cu o deplasare dextră, ca urmarea a încălecării compartimentului dobrogean peste platforma Scitică
(Visarion et al., 1990). Caracterul ei activ se manifestă periodic cu seisme de până la Mw5,3, un exemplu
fiind evenimentul din 13.11.1981 (Mw5,1), localizat pe această falie în vecinătatea oraşului Tulcea. Soluţia
de mecanism focal a acestui eveniment este de tip faliere inversă, cu o direcţie principală la N460V şi o
înclinare spre NE de 570 (Polonic, 1986).
2.2. Descrierea principalelor zone seismogene din partea de sud a României
Sectorul estic al platformei Moesice – zona seismogenă MO
Întregul sector estic al Platformei Moesice, de la falia Intramoesică spre vest, până la contactul cu
orogenul Nord Dobrogean și depresiunea Barlad (falia Peceneaga-Camena) generează cutremure mici până
la moderate (un singur eveniment de magnitudinea de peste 5 a fost raportat în secolul XX). Partea de nord
a acestei zone, denumită zona seismogenă MO, se suprapune parțial pe zona arcului Carpaților Orientali la
suprafață și, de asemenea se suprapune pe zona intermediară VNI prezentă în adâncime (figurile 1 și 2).
În platforma Moesiană estică a apărut cel mai mare număr de cutremure crustale, cu Mw ≤5,4. O
serie de evenimente slabe și moderate situate în jurul Bucureștiului au fost bine resimțite în oraș. Cele mai
semnificative cutremure au avut loc în NE și E din București în 1967 (Mw = 5.0 la Cazanesti) și 1960 (Mw
= 5.4 la Radulesti) pe faliile subasmentului platformei Moesice. De la vest de falia Intramoesică până la
râul Olt s-au produs foarte puține cutremure mai slabe (3 < Mw< 3,9) pe mai multe falii ale fundamentului
platformei Moesice (Bala et al., 2015).

Figura 15. Cutremurele crustale cu mecanism in perioada 1952- 2012 pe fondul hartii
tectonice a lui Săndulescu, 1984.
În zona Vrancea a fost raportată o seismicitate crustală cu Mw <5,0 și evenimente relativ rare. O
creștere a seismicității se observă în bazinul Focsani, unde se întâlnesc mai frecvent cutremure de mărime
mică până la moderată (Mw≤5,6), grupate în roiuri și clustere. Aici s-au înregistrat 20 de secvențe de
cutremur în ultimele cinci decenii, unele dintre ele având o durată de câteva săptămâni, principalul șoc fiind
urmat de zeci de replici. Secvențele înregistrate indică o aliniere sistematică a direcțiilor de rupere paralele

cu Carpații pe direcția NE-SW. Hipocentrele se găsesc în două intervale de adâncime: între 5 și 20 km și
peste 30 km. Sistemul de falii în fundamentul platformei, orientat NE-SW, din partea inferioară a bazinului
Focsani explică seismicitatea celor două zone menționate mai sus. Pentru NE și E din bazinul Focsani, zona
seismogenă Braila-Galați-Mărășești este cunoscută de un număr destul de mare de evenimente slabe până
la moderate, uneori cu Mw > 4,0 (Bala et al., 2015).
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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:

1. Câmpul de stress la suprafața Pământului. Falii și generarea cutremurelor crustale.
2. Descrierea principalelor unități tectonice din partea de sud a Romaniei, inclusiv
zona seismic activă Vrancea, la nivelul crustei terestre. Stabilirea zonelor seismic
active impreună cu descrierea lor, din ultimele cercetari seismologice.
3. Baze de date cu cutremure la nivel crustal, până la 50 km adancime, care au
mecanismul in focar calculat pentru fiecare zona seismică în parte.
Stadiul realizării obiectivului fazei
Indicatori: Prin rezultatele prezentate referitoare la parametrizarea sursei cutremurelor
subcrustale din zona Vrancea, prin sinteza relatiilor de scalare ale parametrilor sursei seismice
pentru toate evenimentele pentru care au fost evaluati parametrii de sursa consideram ca
obiectivele fazei au fost indeplinite in totalitate si ca angajamentele asumate au fost atinse,
iar proiectul a atins gradul de implementare scontat pentru aceasta faza.
Propuneri pentru continuarea proiectului:
In această etapă, obiectivul a fost indeplinit integral iar rezultatele obtinute sunt in
concordanta cu tintele propuse venind in sprijinul implementarii proiectului. In viitor,
parametrizarea sursei cutremurelor subcrustale si crustale trebuie sa continue, aplicand metode de
calcul noi si tot mai performante.
Rezultatele obtinute in acesta faza au fost si vor fi publicate si prezentate la conferinte stiintifice
nationale si internationale.
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