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1.
Obiectivul proiectului:
Proiectul „Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul
Romaniei in contextul interactiunii multiple litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera.”
propune o investigatie multidisciplinara, complexă si intercorelata a fenomenelor care au loc în
sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, urmarind totodată si modelele de
propagare ale undelor seismice pentru estimarea efectelor acestora la suprafata Pamantului, in
scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare
asociate acestuia (tsunami) in vederea cresterii rezilientei la cutremure. Directia D1. “Cercetari
avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei”, O4 “Evaluarea
hazardului seismic local si a riscului seismic in aria extracarpatica”, se realizeaza prin i)
determinarea modelelor de viteze seismice regionale prin investigatii neinvazive, ii) evaluarea
efectelor seismice locale pe baza modelelor de vizteze, iii) estimarea efectelor seismice induse de
topografia locala, iv) harti de hazard si de risc seismic
2.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

La realizarea obiectivului “Evaluarea hazardului seismic local si a riscului seismic pe teritoriul
Romaniei pentru a asigura cresterea rezilientei societatii umane la cutremure” , in aceasta faza se
dezvolta modele de propagare ale undelor seismice pe baza carora se vor estima efectele 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.
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Din analiza de zgomot seismic se individualizeaza modele de stratificatie seismica regionala,
respectiv frecventele corespunzatoare bedrock-ului seismic (f0) si interfetelor din structura
sedimentara locala care amplifica semnalul seismic. 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.
3. Obiectivul fazei:
Evaluarea hazardului seismic local reprezinta un pas important in cuantificarea variabilitatii
miscarii seimice la un anumit amplasament si aduce un aport important la evaluarea riscului
seismic pe teritoriul Romaniei. Investigatii specifice a miscarii seismice in functie de continutul
de frecvente au fost facute utilizand inregistarile de zgomot ambiental la statiile localizate pe
teritoriul Platformei Moesice. Frecventa de rezonanta a undelor seismice S (f0), a fost identificata
si interpretata luand in considerare informatiile geologice disponibile pana la momentul actual la
acel amplasament sau la scara regionala. Aceasta frecventa - f0 este un parametru foarte important
in analiza interactiei dintre sol si structura construita , interactiune care trebuie estimata in vederea
determinarii riscului seismic.
Metodologia va urmari etapele:
a. Selectia inregistrarilor la fiecare statie seismica utilizand metoda densitatii spectrale de
putere (PSD)
b. Determinarea raportului spectral dintre comonentele orizonale si verticala la fiecare statie
seismica localizata pe teritoriul extra-Carpatic al Romaniei
c. cartografierea frecventei fundamentale de rezonanta a undelor S pentru teritoriul extraCarpatic
d. interpretarea acesteia folosind informatiile geologice/geofizice existente
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
1. Calculul raportului spectal dintre componentele orizontale si verticala la fiecare
stație seismica
2. Evaluarea frecvenței de rezonanță la fiecare stație seismica
3. cartografierea frecvenței de rezonanță de-a lungul Platformei Moesice si
interpretarea acesteia folosind informațiile geofizice/geologice existente

5.Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini)
Investigatii neinvazive a structurii sedimentare la nivel regional
Cutremurele mari generate în regiunea seismica Vrancea, situată la colțul sud-estic al
Arcului Carpaților, sunt extrem de devastatoare pentru zonele extinse din aria extracarpatică, în
special în Platforma Moesica și Orogenul Nord-Dobrogean. Această sursă se caracterizează printro concentrație mare de evenimente într-un volum bine definit la adâncimea intermediară (60 până
la 180 km adâncime), unde se produc 2 - 3 cutremure cu magnitudine Mw> 7.0 în fiecare secol
(Radulian et al., 2000).
Întrucât zona extracarpatică este una dintre cele mai populate zone din România și a suferit
pagube semnificative în timpul cutremurelor trecute generate in zona Vrancea (Marmureanu et al.,
2017; Constantin et al., 2011), este de mare interes explicarea și modelarea particularităților
mișcării terenului din acest domeniu.
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În trecut, au fost efectuate mai multe studii seismologice folosind analiza la o singura stație
pentru unele stații seismice situate in Platforma Moesica, în special în zona Bucureștiului (de
exemplu: Balan et al., 2008; Pavel și Văcăreanu, 2015; Manea et al., 2016; Grecu et al., 2018).
Raportul spectral Fourier (H/V) (Nogoshi și Igarashi, 1971; Nakamura, 1989) a fost aplicat pentru
a identifica frecvența fundamentală de rezonanță a undelor S.
De-a lungul Platformei Moesice (Fig. 1), roca de baza se scufunda spre VNV sub Carpați și sub
patura pre-Terțiară de sub Bazinul Focșani (Matenco et al., 2003). Roca de baza este formata din
roci metamorfice precambriene și este acoperit de mai mult de 10 km de sedimente care dateaza
inca din Paleozoic inferior si unele roci/zăcăminte vulcanice (Fig. 2; de exemplu: Tari et al., 1997;
Hauser et al., 2001; Raileanu et al., 2005).
Grosimea depozitelor sedimentare de-a lungul avanfosei carpatica ating 13 km în estul
Platformei Moesice, Bazinul Focșani (Tarapoanca et al., 2003; Raileanu et al., 2005 și Hauser et
al., 2007) și sunt împărțite în patru pachete care s-au extins le-a lungul Neogen - Cuaternar,
precum: Badenian (Miocenul de mijloc), Sarmatian (Miocenul târziu), Meotian și Pontian
(Miocenul cel mai recent) (de exemplu: Tari et al., 1997; Tarapoanca et al., 2004; Dinu et al., 2005;
Hauser et al., 2007; Bocin et al., 2009, 2013).
In acest studiu, metoda H/V a fost aplicata pentru extragerea de informatii esentiale despre
structura geologica a amplasamentelor localizate de-a lungul Platformei Moesice. Această metodă
este o tehnică utilizată pe scară largă în caracterizarea raspunsului seismic și poate fi aplicată atât
pentru zgomot ambiental, cât și pentru înregistrările de la cutremure. Ea reprezintă o modalitate
convenabilă de a obține informații specifice la un amplasament într-un mod simplu și rentabil în
comparație cu investigatiile geofizice tradiționale (Fäh et al., 2001; Satoh et al., 2001).
Aceasta metoda este aplicata utilizand formele de unda inregistrate la o singura statie
seismica si care are un senzor cu trei componente. In acest context, mai mult de 100 de statii
seimice localizate pe acest teritoriul (Fig.1) sunt folosite in aceasta analiza, cuprinzand statiile
seismice din Reteaua Seismica Nationala cat si statii amplasate temporar in timpul proiectele
nationale si internationale, ca: South Carpathian Project (SCP) (2009-201, Ren et al., 2012)

Figura 1. Locația stațiilor seismice și a forajelor utilizate în acest studiu
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si Carpathian Arc Lithosphere X-Tomography CALIXTO (1999, Martin et al., 2001). Din curba
rapoartelor spectrale H/V calculata la fiecare statie seismica utilizand zgomotul ambiental, se vor
extrage frecvente caracteristice structurii geologice de sub amplasamentul seismic.
Raporturile spectrale clasice H/V ale înregistrărilor vibrațiilor ambientale au fost calculate
pe înregistrări de cinci zile. Pre-procesarea a constat în eliminarea oricărei tendințe liniare (care de
obicei afectează înregistrările în bandă largă) utilizand un filtru cu patru poli între 0.01 și 15 Hz.
Pentru a evalua statistic raporturile H/V, semnalele au fost împărțite în sub-ferestre cu lungimea
de 200 de secunde. Spectrele au fost ulterior netezite folosind algoritmul Konno și Ohmachi (1998)
cu o lățime de bandă de 60, iar rezultatele de la toate ferestrele sunt mediate pentru fiecare stație
seismică.
Rezultatele acestui studiu arata ca frecvența fundamentală de rezonanta a undelor S variază
între 2 și 12 Hz de-a lungul zonei Carpatilor Meridionali (Fig. 2), justificată de ridicarea muntilor
și de o grosime relativ mică a sedimentelor Neogene (Raileanu et al., 2005). Pentru această zonă,
roca de baza iese la suprafata pentru unele stații (PLOR, MTUR, A08, NEHR, LOT), fiind
caracterizata prin raport H/V relativ plat.

Figure 2. Raporturile spectrale H/V ale vibrațiilor ambientale pentru stațiile situate de-a lungul
Carpaților (marginea nordica a Platformei Moesice)
In zona avanfosei carpatice, valorile f0 sunt cuprinse in intervalul 0.07 - 0.35 Hz, indicând o
grosime considerabilă a sedimentelor și prezintă o tendință de scufundare în partea de nord-est a
avanfosei (stația PETR, Fig. 6).
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Figure 3. Raporturile spectrale H/V ale vibrațiilor ambientale pentru stațiile situate in avanfosa
carpatica.
Frecvențele cele mai joase sunt observate în bazinul Focșani (0.07 Hz), unde grosimea
sedimentelor atinge cea mai mare adâncime de pe întreaga aria a Platformei Moesice (Tarapoanca,
2004).
Caracteristici similare au fost observate din experimente de refractie seismica (Raileanu et
al., 2005, Hauser et al, 2007) si din linii de reflexie (Tarapoanca et al, 2003 și referințele citate de
acest articol). In interiorul avanfosei carpatice se poate observa un al doilea vârf de rezonanță
pentru unele stații seismice. Cel de-al doilea vârf poate fi observat și în afara avanfosei carpatice,
dar nu este bine definit în zona Bucureștiului (Grecu et al., 2007; Manea et al., 2016). Natura
acestui vârf este complexă, iar interpretarea sa este controversată. În cazul zonei metropolitane
București, acest vârf a fost atribuit rocii de baza inginerești de către Bala (2013), în timp ce Manea
et al. (2016) consideră că aceasta este o contribuție a funcției de transfer SH la raporturile H/V. În
afara avanfosei carpatice, f0SH variază între 0.1 și 11.4 Hz (Fig. 4), atribuită adâncimii rocii de
bază, și poate fi interpretată ca interfața dintre unitățile geologice Terțiar și Cretacic (Manea et al.,
2016). La stația seismică PUNG s-a observat un vârf mai mic la 0.1 Hz și nu a putut fi interpretat
pentru ca nu există informații geologice/geofizice locale. Este puțin probabil să fie corelat cu
contrastul de viteză între subsolul Cretacic si Cristalin, avand in vedere ca această interfață este
prezentă în jurul adâncimii de 5 km în această zonă (Polonic, 1996).

Figure 4. Raporturile spectrale H/V ale zgomotului ambiental pentru stațiile situate între
avanfosa Carpatica si fluviul Dunărea.
În zona Bulgariei și în partea de est a României, frecvența fundamentală prezinta valori mai mari,
ajungând până la 13 Hz (Figura 5) și indică faptul că roca de baza geofizica se ridica catre
suprafata. Roca de baza de tip Cretacic este afundata si acoperita de sedimente superficiale (de
exemplu stațiile CFR, TPGR, TLCR), așa cum se poate observa si în Figura 5.
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Figure 5. Raportul spectral H/V al zgomotului ambiental pentru stațiile situate între fluviul
Dunăre, Munții Balcanici (stânga) și Marea Neagră (dreapta).
De-a lungul Platformei Moesice, f0SH scade din partea stângă a Dunării până la limita nordică a
Platformei Moesice, indicând scufundarea rocii de baza geofizice (bedrock) de la sud la nord și
corespunzând creșterii în grosime a sedimentelor (Fig. 6). Această caracteristică a fost observată
prin mai multe studii, precum: Hauser et al., 2007, Raileanu et al., 2005, Matenco și colab., 2003,
Bocin et al., 2013; Dinu et al., 2005. Variabilitatea f0 si/sau a altor frecvente inalte a fost
cartografiata utilizand sistemul GIS. In ceea ce consta al doilea vârf (prima frecventa inalta)
observat in curva HV, variabilitatea sa a fost cartografiata in figura 7 si dupa cum se poate observa
acesta nu a putut fi identificat la toare statiile seismice indicand natura sa complexa.

Figure 6. Variatia frecventelor fundamentale (f0SH) pe intreaga aria studiata, incluzand valorile
pentru Bucuresti din Manea et al., 2016. NaN a fost adugat la statiile unde nu s-a indentifica
niciun peak din curba H/V. Linia gri reprezinta limita avanfosei carpatice.
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Figure 7. Variatia primei frecvente inalta (f1) pe intreaga aria studiata. Linia gri reprezinta
limita avanfosei carpatice.
Aceste rezultate completeaza baza de date obtinuta la proiectul PN18150203 ”Utilizarea
zgomotului seismic în monitorizarea/investigarea unor structuri naturale sau antropice”
responsabil faza Dr. B. Grecu. Colectarea datelor off-line (MLR) folosite in aceasta faza a fost
facuta de drd.A.Mihai in 10.09. 2019
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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. Determinarea raportului spectal dintre componentele orizontale si verticala la fiecare stație
seismica localizată pe teritoriul Platformei Moesice
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2. Evaluarea frecvenței de rezonanță a fiecare stație seismica
3. Maparea frecvenței de rezonanță de-a lungul Platformei Moesice si interpretarea acesteia
folosind informațiile geofizice/geologice existente
4. Completare a unei baze de date existente in INCDFP privind caracteristicile
amplasamentelor statiilor RSN
Stadiul realizării obiectivului fazei
Prin rezultatele prezentate referitoare la determinarea, cartografierea si interpertarea frecventei
fundamentale la nivel regional 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.
Viitoare studii vor fi facute in evaluarea frecventelor predominate in cazul cutremurelor vrancene
atat de adancime intermediara cat si crustala; dezvolarea de modele de viteza prin inversii multiple
pentru determinarea adancimii corespunzatoare frecventei fundamentale la fiecare statie seismica.
Rezultatele obtinute in acesta faza au fost si vor fi publicate si prezentate la conferinte stiintifice
nationale si internationale.
Concluzii
Acest studiu reprezinta prima incercare de a cartografia frecventa fundamentala de rezonanta dea lungul Platformei Moesice si a zonelor din jurul acesteia. O metoda neinvaziva ca raportul
spectral dintre rezultanta componentelor orizontale si cea verticala(H/V) a fost aplicata utilizand
zgomotul ambiental si in acest fel a fost posibila cartografierea frecventei fundamentala de
rezonanta a undelor S de-a lungul Platforma Moesica si in zona adiacenta acesteia. Aceste rapoarte
(de fapt, functii de frecventa) a fost calculate folosind inregistrarile disponibile de la 140 de statii
seismice din cadrul Retelei Seismice Nationala si statiile temporare folosite in 3 proiecte
internationale.
Frecventa fundamentala variaza de la valori foarte scazute (min 0.07 Hz) pana la valori ridicate
(12 Hz), corespunzând aproape condițiilor de roca. Cele mai scazute frecvente se gasesc in zona
Bazinului Focsani si tind sa creasca in afara acestuia indicand ca roca de baza se inalta catre
suprafata. Aceasta frecventa iși lasă amprenta asupra conținutului de frecvență al mișcării seismice
a solului prin unde de propagare de perioade lungi.
In raportul H/V al vibrațiilor ambientale a fost observat si un al doilea vârf, în aria localizata intre
Muntii Carpați și fluviul Dunărea, cu valori cuprinse între 0.6 și 3 Hz. Valorile sunt apropiate de
frecvența care devine dominantă în cazul cutremurelor mari de adâncime intermediară din
Vrancea. Originea sa este interpretată ca interfața dintre Cuaternar și Neogen dar, natura sa este
foarte complexă și ar putea fi explicată prin contribuția SH la raporturile H/V ci nu prin elipticitatea
Rayleigh a structurii geofizice.
Articole trimise la reviste internationale/nationale
1. Elena Florinela Manea, Carmen Ortanza Cioflan, Alina Coman, Clotaire Michel, Valerio
Poggi, Donat Fäh(2019): Geophysical bedrock retrieval on the Moesian Platform and
adjacent area using single station analysis and geophysical data. Trimis la Geophysical
Journal International
2. Alina Coman, Elena Florinela Manea, Carmen Ortanza Cioflan(2019): Interpreting the
fundamental frequency of resonance for Transylvanian Basin.- la Romanian Reports in
Physics
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Articole publicate
Petrescu, Laura; Stuart, Graham; Tataru, Dragos; Grecu Bogdan (2019) Crustal structure of the
Carpathian Orogen in Romania from receiver functions and ambient noise tomography: how
craton collision, subduction and detachment affect the crust, GEOPHYSICAL JOURNAL
INTERNATIONAL Volume: 218 Issue: 1 Pages: 163-178 Published: JUL 2019
Rezultatele obtinute in aceasta faza au fost prezentate la:
1.Regional Conference on Geomorphology Athens 2019, 18-21 .09.2019,
- la sectiunea S10” Quantifying land surface processes with high-resolution topography &
terrain analysis” : Stefan Florin Balan, Bogdan Felix Apostol, Constantin Ionescu
(2019)Modern and Classic Site Analyzes for Mitigation Seismic Risk in Bucharest
- la sectiunea P.1.28 : Bogdan Felix Apostol; Stefan Florin Balan; Alexandru Tiganescu;
Constantin Ionescu (2019) INVESTIGATIONS ON SITE RESPONSE STUDIES FOR
SEISMIC URBAN RISK
Ambele lucrari demonstreaza importanta cunoasterii detaliate a structurii geologice locale in
evaluarea raspunsului local si a riscului seismic in capitala si zonele adiacente.
2. ARISE Group meeting (9-12.09.2019) France : prezentarea acestor rezultate impreuna cu cele
din Nucleu „Cercetări multidiscplinare ale fenomenului seismic în vederea creşterii rezilienţei la
cutremure – MULTIRISC” de dr.ing D.Ghica si Dr.ing.D.Tataru la ședința pentru susținerea și
dezvoltarea colaborării INCDFP cu partenerii din cadrul consorțiului european ARISE ; au mai
avut loc discuţii și pentru susținerea inițiativei de includere a infrastructurii ARISE în cea
europeană ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), care este un instrument
strategic de dezvoltare a integrării științifice în Europa și de consolidare a misiunii sale
internaționale.
3. Sesiunea anuala a Facultatii de Fizica, Universitatea din Bucuresti:
A . Coman, E. F. Manea, A. Predoiu,C. O. Cioflan, C. Panaiotu (2019) “Variabilitatea frecvente
fundamentale de rezonanţă de-a lungul Bazinului Panonic” care foloseste aceeasi tehnica single
station aplicata in aceasta faza pentru statiile RSN , SCP si CBP (2005-2007).
A.Coman : Dezvoltarea de modele de viteza pe teritoriul Romaniei.
si vor fi prezentate la Workshop in Memory of Frank Horváth, Heviz. Ungaria. 14 - 20
Octombrie organizat de Universitatea si Observatorul Seismologic Budapesta:
1. Elena Florinela Manea, Erzsébet Győri, Alina Coman, Carmen Ortanza Cioflan, Mircea
Radulian, István János Kovács. Single station analysis of microseismic noise in the
Pannonian Basin. Understanding the multi-scale formation and evolution of orogens and
sedimentary basins ILP Task Force on Sedimentary Basins
2. Alina Coman, Elena Florinela Manea, Carmen Ortanza Cioflan, Mircea Radulian.
Investigations of the sedimentary structure along Transylvanian Basin. Understanding the
multi-scale formation and evolution of orogens and sedimentary basins ILP Task Force on
Sedimentary Basins
3. Alina Coman, Elena Florinela Manea, Carmen Ortanza Cioflan, Mircea Radulian. Mapping
the fundamental frequency on the Moesian Platform using single station analysis.
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