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Anexa nr. 10 la Contract nr. 31N/2019 
 

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului 
(INCDFP) 
 
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 19080201: Dezvoltarea şi implementarea de noi instrumente pentru 
seismologia în timp real şi de transfer a produselor şi rezultatelor cercetării către 
potențiali beneficiari 
Faza 17:  Implementarea și diseminarea produselor GNSS pe termen lung în 
vederea determinării comportării cinematice a blocurilor tectonice majore din zona 
Vrancea pe baza stațiilor GNSS la nivel național 
Termen: 22.10.2021 
 

1. Obiectivul proiectului: 
 
Principalul obiectiv general al proiectului este dezvoltarea de instrumente ce pot fi 

folosite în managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în 
orașele dens populate prin intermediul unor analize și monitorizări complexe. 
 
 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 
 

Vor fi implementate, dezvoltate si aplicate metode si programe noi (avansate) de 
analiza datelor geofizice (seismologice si geodezice) acumulate la INCDFP in vederea 
îmbunătățirii si eficientizării monitorizării activității seismice, estimării parametrilor 
surselor seismice si evaluării efectelor cutremurelor asupra structurilor naturale si 
antropice. Proiectul va aduce o contribuție semnificativă in ceea ce privește accesul la 
date, la servicii de cercetare, la soluții bazate pe cercetare- dezvoltare inovatoare și la 
dezvoltarea de e-infrastructuri care sa vizeze reducerea expunerii societății umane, 
riscului reprezentat de cutremure naturale și antropice. 
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3. Obiectivul fazei: 

 
Obiectivul acestei faze constă în: combinarea datelor aparținând rețelelor GNSS de 

pe teritoriul România pentru a obține o hartă detaliată a mișcărilor de suprafață; 
monitorizarea deformărilor scoarței asociate cu orogenul carpatic și platformele 
învecinate din România, în corelație cu procesele tectonice din Europa de Sud-Est 
(interacțiunea dintre placa Euroasiatica și Africană); observarea mișcărilor (verticale) ale 
scoarței pentru studierea expresiei suprafeței cutremurelor profunde din zona de curbură a 
Carpaților Orientali (regiunea Vrancea).   
 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
 

Pentru atingerea obiectivului fazei avem în vedere obținerea următoarelor rezultate: 
  

-  Realizarea de produse de tip soluții zilnice PPP  
-  Realizarea de produse de tip serii de timp  
-  Realizarea de produse de tip hărţi ale deformărilor pe componenta orizontală și 
componenta verticală 
-   Realizarea unui material ştiinţific elaborat şi diseminarea rezultatelor 

 
5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

 
De-a lungul timpului au fost prezentate numeroase teorii care încearcă să explice 

modul în care s-a inițiat, s-a dezvoltat, a evoluat și a ajuns în stadiul actual zona 
geodinamică Vrancea. Din păcate complexitatea acestui areal este deosebită, astfel încât 
nu există o teorie unanimă care să poată explica toate particularitățile tectonice și 
seismologice ale unei zone seismogene care este caracterizată de permanența activității 
seismice, dimensiunile foarte mici ale arealului epicentral, dezvoltarea spațială aproape 
unidimensională a focarelor și extinderea lor pe verticală până la adancimi ce depășesc 
chiar 200 km.  

Începând cu anul 1997, diverse proiecte de cercetare cu finanțare din România dar 
și din strainatate au avut ca obiectiv investigarea cinematicii zonei seismogene Vrancea.  
Sistemul Satelitar de Navigație Globală/Sistem Poziționare Globală (GNSS/GPS) oferă o 
nouă viziune importantă pentru a cuantifica deformarea continentală la o precizie şi la o 
scară fără precedent în ştiinţa Pământului. GPS-ul, proiectat de Departamentul de aparare 
al SUA pentru navigație și poziționare, militară și civilă, a apărut ca tehnică geodezică 
spațială de o mare acuratețe, devenind o metodă geodezică folosită în studierea unei game 
largi de fenomene geofizice cum ar fi: mişcarea plăcilor tectonice[1], studierea proceselor 
care apar la marginile plăcilor tetonice [2], mişcare asociată cutremurelor [3] 
monitorizarea vulcanilor [4],  măsurători privind studiul ionosferei [5], monitorizarea 
schimbărilor climatice [6], monitorizarea exploatarilor miniere [7]. In prezent, metoda 
GPS asigură poziționare relativa 3D cu o precizie de cațiva milimetrii pe linii de bază 
cuprinse ce se intind pe sute de kilometrii.   

În ultimele două decenii, teritoriul României a fost acoperit de o rețea de stații 
GNSS permanente care include în prezent mai mult de o sută de stații înființate și 
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întreținute de mai multe agenții românești. Ne referim la acestea ca stații GNSS continue 
(cGNSS). Pentru prezentul studiu folosim exclusiv datele ale Sistemului de Poziționare 
Globală (GPS), care este cel mai vechi și cel mai utilizat element al GNSS. La începutul 
acestui secol, am realizat potențialul cGNSS în scopuri științifice, acesta putând fi utilizat 
în studii care includ monitorizarea deformării crustale asociate cu orogenul carpatic și 
platformele învecinate din România, în corelație cu procesele tectonice din sud-estul 
Europei (interacțiunile dintre plăcile Africa-Europa), observarea mișcărilor (verticale) 
crustale pentru a studia expresia suprafeței cutremurelor profunde în zona de curbură a 
Carpaților Orientali (regiunea Vrancea). 
Rețelele care alcătuiesc această distribuție de stații pe teritoriul Romaniei prezentate în 
figura 2 sunt: rețeaua GeoPontica, dezvoltată de Institutul Național de Geologie și 
Geoecologie Marina (GeoEcoMar), scopul principal al rețelei este de monitorizare 
geodinamică a coastei Mării Negre; rețeaua TGReF – TopGeocart, dezvoltată de o 
companie privată a apărut ca un răspuns firesc la cerințele tot mai mari din partea 
utilizatorilor de echipamente GNSS Leica, asigură corecții DGPS pentru aproape întreg 
teritoriul țării; rețeaua ROMPOS, o rețea comercială cu scopul de a furniza corecții 
DGNSS/RTK folosită cu scop cadastral, dezvoltată de Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară; rețeaua dezvoltată de INFP, cu un istoric care începe în anul 2001, 
când a fost instalată prima stație GPS permanentă în zona de curbură a Carpaților 
Orientali, pe vârful Lăcăuți, la vest de zona epicentrală Vrancea. Baza rețele a fost pusă 
în urma unui proiect internațional de cercetare între: Institutul Național de C-D pentru 
Fizica Pământului (INFP); Departamentul de Geofizică, Facultatea de Geologie și 
Geofizică, Universitatea București (FGG); Universitate Tehnică din Delft, Universitate 
din Utrecht  și  Netherlands Research Center for Integrated Solid Earth Sciences (ISES), 
care a avut contribuția financiară cea mai mare. Începând cu anul 2013, reţeaua s-a extins 
la un număr de 30 staţii, în principal datorită efortului financiar al INFP, care în prezent 
se ocupă de mentenanţa şi dezvoltarea reţelei.  Rețeaua este într-un proces continuu de 
dezvoltare.  

În studiu efectuat am utilizat date de la stații aparținând sistemului internațional 
GNSS de referință european (IGS), figura 1,  un număr total de 35 de stații permanente.  

 

 
Figura 1: Câmpul de viteze al sistemului de referinţă ITRF 2014 [8] 
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Figura 2: Distribuția rețelelor GNSS de stații permanente 

 
Studiul efectuat prezintă rezultatele analizei măsurătorilor cGNSS agregate în 

România. Rezultatele acoperă perioada 2000-2020, dar se concentrează pe perioada 
2013-2020, când majoritatea stațiilor au devenit operaționale. Au fost procesate toate 
datele disponibile în format RINEX având intrevalul de eșantionare de 30 secunde. 
Pentru procesarea datelor a fost utilizat softul științific de analiză GPS GipsyX [9], 
aplicând strategia poziționării precise pe punct (PPP). GypsyX este un software de post-
procesare dezvoltat Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, Pasadena, SUA. Ideea 
din spatele acestei strategii este că cele mai bune modele disponibile și datele post-
procesate sunt utilizate pentru a obține soluții zilnice foarte precise ale stațiilor GNSS din 
rețea. Modelele pentru distorsiunea cauzată de componenta umedă a atmosferei [10], 
deplasarea determinate de încărcare oceanică [11] a unei locații sunt utilizate pentru a 
corecta toate efectele care pot influența rezultatele. Informații privind orbitele și ceasurile 
sateliților GNSS sunt obținute de la JPL, fiecare set de produse conțin fișiere cu estimări 
coerente ale stării orbitale, estimări ale ceasului emițătorului, informații despre altitudinea 
spațiu-ambarcațiune, estimări ale parametrului de rotație a Pământului (ERP) și 
informații referitoare la distorsiunile fazelor widdelane. Rezultatele sunt așa-numitele 
soluții de poziționare non-reper, aceste soluții de poziție sunt apoi transformate în ultimul 
cadru internațional de referință terestru, folosind cei 7 parametrii globali de transformare 
Helmert (3 rotații, 3 translații, 1 sclare), de asemenea, furnizați de JPL. Soluțiile ITRF 
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zilnice sunt convertite în placă tectonică de referință, placa eurasiatică fixă, folosind cea 
mai recent publicată soluție de pol de rotație a plăcii respective în cadrul de referință 
ITRF14 [8]. 

 
Figura 3:  Patru exemple cu regresia liniară a soluţiilor 3D GPS. Valorile trendului sunt relative 

faţă de ITRF2014 
 

O evidență a calității rezutatelor se poate vedea în figura 3. Figura prezintă patru 
exemple cu seriile de timp ale urmatoarelor stații: VRAP (Ploștina, INFP), FOCS 
(Focșani, ROMPOS), AEGY (Tulcea, GeoEcoMar) și TGGC (Câmpina, TopGeocart). Se 
poate observa că stațiile prezintă o mișcare care tinde spre zero, doar stația TGGC 
prezintă o mică deplasare pe componenta nordică (latitudine), această mișcare poate fi 
datorată instabilității clădirii, stația fiind amplasată pe acoperișul unei cladiri.  Seriile de 
timp reprezintă inputul (datele de intrare) pentru urmatorul pas din procesare, pas care 
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constă în obținerea hărților cu vectorii de deplasare pentru cele două componente, 
orizontală și verticală.  

După o atentă analiză  a seriilor de timp au fost excluse din rezultatele finale stațiile 
care prezentau un comportament diferit de câmpul de viteze înconjurător, stații care au 
serii de timp scurte (1-3 de ani de înregistrări), tendințe suspecte ale componentelor 
latitudine(N) și longitudine (E), tendințe foarte mari de deplasare, serii de timp eronate.  
 
 

 
Figura 4: Vectorii mişcării orizontale( nivel național) obţinuţi din observaţiile GPS  

 
Această componentă, componenta orizontală, figura 4 prezintă un gradient clar 

pornind din nordul României către sud, Bulgaria (și apoi Grecia). Rezultatele noastre sunt 
bune, de încredere, dar pe viitor avem nevoie de experți în domeniul geodinamicii pentru 
a înțelege procesele complexe care au loc la nivel național și regional.  

In cazul domeniului Dobrogean mișcările orizontale sunt aproape zero pentru 
majoritatea locațiilor. Spunem că vectorii arată că această regiune aparține plăcii Est 
Europene, deoarece cu greu se poate observa o mișcare în acest domeniu. În cazul 
vectorilor care prezintă deplasări mari, mișcarea se datorează instabilității locale. 
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Figura 5: Imaginea reprezintă o vedere in detaliu a părții estice a rețelei a vectorilor mişcării 
orizontale obţinuţi din observaţiile GPS 

 
Triunghiurile albastre din figura 5 arată distribuția evenimentelor sesimice [12] din 

zona  studiată, evenimente seismice înregistarte dupa anul 2013, având o magnitudine 
mai mare de M = 2.5. Cu roșu sunt reprezentate faliile majore din zonă precum și falia 
pericarpatică.  

Mișcările componentei orizontale sunt foarte mici pentru majoritatea stațiilor. La 
nord de falia Trotușului vectorii de deplasare sunt foarte mici, tind spre zero, de fapt în 
parte de nord a României vectorii de deplasare prezintă o tendință de stabilitate. Mergând 
către sud, la sud de falia Intramoesică, mărimea vectorilor crește, devenind din ce in ce 
mai mari mergând către sud în Bulgaria, Grecia. 

Rezultatele vitezei orizontale care au fost estimate din datele permanente arată o 
tendință constantă spre sud pentru majoritatea stațiilor, crescând de la nord la sud. 
Un număr mic de locații prezintă viteze anormale care sunt probabil cauzate de efecte 
locale, cum ar fi alunecările de teren, instabilitatea monumentelor etc 
În general, vitezele estimate în România în raport cu placa eurasiatică sunt destul de mici, 
dar consecvente, în special pentru locațiile cu perioadă lungă de observare. 
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Figura 6:  Vectorii mişcării verticale cu eroarea 2-sigma obţinuţi din observaţiile GPS 

 
 

În ceea ce priveste componenta verticală, figura 6, vitezele verticale trebuie 
interpretate cu atenție, deoarece componenta verticală are un nivel de zgomot de 3 ori 
mai mare decât componentele orizontale (tipic pentru GPS). În plus, această componentă 
este mult mai sensibilă la condițiile locale, cum ar fi stabilitatea monumentului (clădiri), 
variațiile nivelului apelor subterane, condițiile geologice locale, compactarea 
subsuprafeței (situri de coastă), schimbările de antenă și traiectoriile multiple. Din 
rezultatele finale au fost eliminate locațiile care au avut soluții nerealiste, valori foarte 
mari pe componenta verticală. Seriile de timp verticale ale stațiilor permanente prezintă o 
tendință constantă, dar câteva site-uri pot fi afectate de condițiile menționate mai sus. 
Platforma Moesică în partea de sud/sud-est prezintă o tendință constantă de subsidență. În 
bazinul Transilvaniei majoritatea vitezelor indică o mișcare reziduală mică. 
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6.Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului  
 
 

      Activitate ştiinţifică: 
 
Publicaţii indexate ISI: 
 
[I] S. Nistor, N. Sz. Suba, E.I. Nastase, A. Muntean, Determining the seasonal signal and 
noise in different CORS GNSS network from Romania, Romanian Report in Physics, In 
review (Accepted, Romanian Reports in Physics) 
 
[II] E.I. Nastase, A. Muntean, S. Nistor, S. Dimitriu, M.N. Jecu, N. Sz. Suba, Influence 
on vertical shallow crust deformations in the Carpathian-Danubian-Pontic area, an earth 
science integrated thematic service case study Romanian Journal in Physics, In review 
(Accepted, Romanian Reports in Physics) 
 

https://www.re3data.org/repository/r3d100012025
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[III] Nistor, S.; Suba, N.-S.; Maciuk, K.; Kudrys, J.; Nastase, E.I.; Muntean, A. Analysis 
of Noise and Velocity in GNSS EPN-Repro 2 TimeSeries. Remote Sens. 2021, 13, 2783. 
https://doi.org/10.3390/rs1314278 
 
[IV] Nistor, S.; Suba, N.-S.; El-Mowafy, A.; Apollo, M.; Malkin, Z.; Nastase, E.I.; 
Kudrys, J.; Maciuk, K. Implication between Geophysical Events and the Variation of 
Seasonal Signal Determined in GNSS Position Time Series. Remote Sens. 2021, 13, 
3478. https://doi.org/10.3390/rs13173478 
 

Conferinţe internaţionale: 
 
[I]Anica Otilia Placinta, Felix Borleanu, Emilia Popescu, Mircea Radulian, Source 
parameters, clustering and scaling properties for the Vrancea (Romania) subcrustal 
earthquakes recorded between 2016 and 2018, “XXIth International Scientific 
GeoConference SGEM 2021”, Albena, Bulgaria, 15-22 august 2021, Poster. . Datele 
seismice sunt complementare datelor GNSS, tehnologia GNSS poate avea un rol vital în 
monitorizarea în timp real a potențialelor cutremure distructive, studiu interdisciplinar. 
 
[II] Ghiță C. Raicu R., Constantinescu E.G, Moldovan I.A Estimating the magnitude of 
completeness and spatial variation of seismic b value from Vrancea area (Romania), 
crustal earthquakes for the last three decades XXIth International Scientific 
GeoConference SGEM 2021”, Albena, Bulgaria, 15-22 august 2021, Poster. Măsurătorile 
din domeniul GNSS sunt complementare datelor seismologice deoarece ele 
documentează un întreg ciclu seismic, procesele postseismice interseismice și tranzitorii, 
precum și deformarea coseismică. 
 
Prezentări/participări la WEBINARII și Technical MEETINGS: 
 
[I] GNSS/INS vs Heading, which orientation do you need?/Online/25 Martie 2021/ 
https://www.septentrio.com/en/webinars, Nastase Eduard 
 
[II] NAGT webinars/ ShakeAlert: Educational resources for teaching about earthquakes 
and early warning in the US 31.03.2021,Nastase Eduard 
 
[III]Suportul OpenAIRE in tranzitia catre stiinta deschisa si dezvoltare 
EOSC/Online/26.02.2021,https://uefiscdi.gov.ro/news-webinar-suportul-openaire-in-
tranzitia-catre-stiinta-deschisa-si-dezvoltarea-eosc-post-eveniment, Muntean Alexandra 
 
[IV] User testing of EPOS DATA PORTAL events, 4th and 8th June 2021, Nastase 
Eduard, Muntean Alexandra 
 
[V] GeoCode: Using GPS Data to Visualize Plate Movement and Assess Earthquake Risk 
/ NAGT Webinar Series Interest Online 20 Aprilie 2021, Nastase Eduard 
 
 

https://doi.org/10.3390/rs1314278
https://www.septentrio.com/en/webinars
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• Baze de date, portaluri, etc: 
 
[I]    Contribuție bază de date: http://rognss.infp.ro/ 
[II]  Contributie portal: https://gnss-metadata.eu/ 
[III] Contributie portal: http://glass.unice.fr/#/site 
[IV] Contribuţie la pagina web: http://gps.infp.ro/ 

 
 

Intenţionam ca această bază de date standardizată creată să servească la 
depunerea de noi initiative ştiinţifice şi la realizarea a cât mai multe studii de caz, 
cercetări şi publicaţii. În ceea ce priveşte extinderea/continuarea proiectului, ne 
propunem ca pe viitor sa integrăm şi date GNSS de frecvenţă mare (de până la 1Hz) şi 
ţintim şi către realizarea unui serviciu de produse în aceeaşi tematică. 
 
 

Concluzii: 
 
Rezultatele acestui studiu complex, pe termen lung, indică faptul că teritoriul 

României are o tendintă de deplasare spre sud în raport cu placa Eurasiatică stabilă, cu 
viteze de aproximativ 1.0 mm/an N și 3.0 mm/an S. 

 Până acum nu am găsit o corelație evidentă între cutremurele vrancene adânci și 
mișcări de suprafață (verticale), deoarece, credem noi, cutremurele recente au avut 
magnitudini mici.  

Pentru interpretarea și modelarea în continuare a acestui domeniu interesant de 
viteze, avem nevoie de expertiză suplimentară din domeniul tectonofizicii și al 
geodinamicii. 
 
 
 
Responsabil proiect                                                            Responsabil fază 
 
Dr. Alexandru Mărmureanu                                               Dr. Ing. Alexandra Muntean 
                                                                                                          
  

 

http://rognss.infp.ro/
https://gnss-metadata.eu/
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http://gps.infp.ro/

	RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI
	[II] Ghiță C. Raicu R., Constantinescu E.G, Moldovan I.A Estimating the magnitude of completeness and spatial variation of seismic b value from Vrancea area (Romania), crustal earthquakes for the last three decades XXIth International Scientific GeoCo...

