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Anexa 10 la Contract nr. 24N12019-2022 
Contractor: INCD URBAN-INCERC 
Cod fiscal: R026752660 (Anexa la procesul verbal de avizare interna nr.32/31.05 .2021) 

RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

Contractul nr.: 24N/2019 
Proiectul: Cercetări privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea securităţii 
spaţiului construit, cu generare semi-automată a hărţilor PGA provenite din acţiuni 
seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă a vulnerabilităţii clădirilor 
instrumentate 

Faza 8: Studiu de caz: monitorizarea seismică permanentă a unor clădiri, în 
Bucureşti sau în teritoriu. Etapa 2 

Termen de încheiere a fazei: 31.05.2021 

.L. Obiectivul proiectului: 
Soluţii inteligente pentru siguranţa, rezilienţa şi monitorizarea patrimoniului 

construit la seisme: concepte şi soluţii pentru reducerea riscului seismic, proiectarea, 
investigarea, consolidarea, reabilitarea şi întreţinerea construcţiilor. 

Realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea securităţii spaţiului construit, 
cu potenţial de inovare deschisă (asocierea în reţelele seismice pentru construcţii, 
naţionale şi internaţionale; colaborarea cu alte centre de cercetare; contribuţii în 
managementul dezastre lor etc.). 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 
Elaborarea hărţilor de zonare seismică, stabilirea criteriilor de microzonare a 
teritoriului; 
perfecţionarea normativelor de proiectare antiseismică şi verificarea noilor 
prevederi din normative; 
studiul influenţei condiţiilor geologice locale asupra efectelor seismice, inclusiv 
caracterizarea modului de interacţiune teren-structură, a amortizării, in condiţiile 
specifice de amplasament, corelate şi cu datele înregistrate de aparatele pe teren 
liber învecinate; 
studiul transmiterii şi propagării efectelor seismice în structuri multietajate, 
verificarea şi certificarea modelelor dinamice structurale sau a modelelor 



matematice utilizate, comparaţia criteriilor de proiectare cu răspunsul real şi 
avariile; 
identificarea caracteristicilor structurale, a efectului moduri lor superioare proprii de 
oscilaţie, în comparaţie cu datele obţinute la microseisme; 
verificarea deplasărilor relative de nivel maxime, a răspunsului de torsiune (dificil 
de stăpânit, în special pentru structurile asimetrice); 
identificarea necesităţilor de reparare şi consolidare precum şi a eficienţei unor 
măsuri de intervenţie precedente. 

3. Obiectivul fazei: 

În cadrul Fazei 8 a proiectului s-au indeplinit, ca principale obiective, 
monitorizarea seismică permanentă a două clădiri publice speciale din Bucureşti, 
aparţinând claselor de importanţă 1 şi II, în conformitate cu actualul cod românesc de 
proiectare seismică, indicativ PlOO-1I2013. Clasele de importanţă specificate de 
normativul citat, precum şi de tabelul A.l.l din anexa A 1 a codul CRO . Astfel, 
construcţiile sunt încadrate în clase de importanţă-expunere, în funcţie de "consecinţele 
umane şi consecinţele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/şi 

antropic major, precum şi de rolul acestora în activităţile de răspuns post-hazard ale 
societăţii. " 

Sunt prezentate, de asemenea, rezultatele înregistrărilor la cutremurul din data de 
09 aprilie 2021, precum şi prelucrările acestora, respectiv istoriile în timp pentru 
acceleraţii, viteze, deplasări, spectrele de răspuns, spectre le Fourier şi spectrele de 
răspuns tripartite. 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

- instrumentarea seismică temporară şi, totodată, monitorizarea seismică a două 
clădiri publice şi realizarea conexiunii în vederea transmisiei de date în timp real; 
instrumentarea seismică temporară s-a realizat în vederea stabilirii caracteristicilor 
dinamice ale acestora, care vor servi ca date de bază în analiza stării de avariere 
după un viitor cutremur puternic; prin monitorizare seismică însă, datele înregistrate 
post-seism vor fi utile pentru aprecierea evoluţiei caracteristicilor dinamice; 
modificarea perioade lor proprii de vibraţie ca urmare a producerii unui eveniment 
seismic pun în evidenţă eventualele modificări de rigiditate datorită avarierii unor 
componente structurale care nu pot fi evaluate printr-o inspecţie vizuală rapidă; 

- stabilirea şi elaborarea acordului de instrumentare a unor clădiri publice având în 
vedere reglementările tehnice, precum şi prevederile legislative în vigoare; 

- transmiterea de adrese privind instrumentarea seismică a unui număr de 12 clădiri 
aparţinând institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din Bucureşti şi din ţară; 
instrumentarea în vederea evaluării parametrilor dinam ici va fi realizată în perioada 
imediat următoare fazei 8, începând cu data de 31 mai 2021, iar prelucrarea şi 

analiza datelor înregistrate vor constitui subiectul fazei a 7 -a a proiectului, ce se va 
desfăşura în perioada 2 august-4 octombrie 2021; 

- aplicaţii în cadrul sistemului de transmitere date online; prelucrarea datelor 
înregistrate la cutremurul din 9 aprilie 2021; 

- transferul de cunoştinţe obţinute în cadrul fazei prin diseminarea rezultatelor în 
cadrul unor conferinţe naţionale/internaţionale. 
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5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

Faza actuală continuă cercetările iniţiate în faza precedentă, avansând pe linia 
îndeplinirii obiectivelor proiectului, conform etapelor asumate. 

Capitolul 1 - capitol introductiv, în care sunt prezentate aspecte specifice fazei şi 

obiectivelor proiectului, precum şi locul fazei actuale în desfăşurarea acestuia. 
Aspecte specifice fazei 
Instalarea unor senzori de înregistrare a micro-vibraţiilor ambientale, 

cutremurelor moderate şi severe, precum şi rezultatele obţinute de la aceştia 

(acceleraţii, viteze, deplasări, spectre etc.), în clădiri cu tipologii structural diferite, a 
devenit o necesitate în condiţiile unui mediu construit extins şi învechit, pentru a 
cunoaşte atât vulnerabilitatea fizică, cât şi expunerea. Este o etapă demarată de ceva 
timp şi în România, cu rezultate semnificative, asimilată rapid pentru că analizele 
structurale îşi pot găsi validarea şi prin măsurătorile dinamice efectuate, în afară de 
investigaţiile experimentale la scară redusă. 

Instrumentarea şi monitorizarea seismică a structurilor furnizează informaţii cu 
privire la inputul seismic şi la răspunsul structural din timpul cutremurului, de aceea 
sunt importante următoarele aspecte: schemele de amplasare a senzorilor optimizate, 
numărul senzorilor amplasaţi, condiţiile geotehnice/locale de teren, tipul şi sistemului 
structural, configurarea în plan etc. în acest sens, activitatea trebuie susţinută prin 
automatizarea sistemului de monitorizare seismică permanentă, care achiziţionează date 
În timp real, implementarea unui centru de date cu mentenanţă permanentă şi furnizare 
de date prelucrate continuu, organizare stocare date şi, în final, generare semi-automată 
a rezultatelor sub formă de hărţi şi rapoarte. 

în acest moment, pe plan internaţional (şi naţional), pentru centrele de date 
seismice este acceptată soluţia oferită de integrarea în acelaşi sistem a 3 instrumente 
software: SeisComP, EarthWorm şi Antelope. Există criterii şi aspecte operaţionale 
diferite, pentru fiecare ansamblu sistem structural-senzori seismici amplasaţi; de aceea, 
fiecare dintre cele 3 instrumente actualizate poate fi util pentru obţinerea unor 
răspunsuri specifice, cu protocoale prestabilite: Earth Worm - pentru notificarea rapidă a 
evenimentelor seismice, cu actualizarea interactivă a evenimentelor seismice 
Înregistrate, generarea de cataloage şi volume de arhive; Antelope - flux de date digitale 
de înaltă rezoluţie în timp real, open-source; SeisComP - sistem de achiziţie şi 
procesare date, sisstem de avertizare, utilizând Internetul, open-source. 

Aspecte specifice obiectivului cercetării 
Cercetările realizate în faza curentă În vederea elaborării unui sistem de detecţie 

instrumental! a vulnerabilităţii structurale (avariilor) cauzate de surse seismice sau 
neseismice, au fost au fost fundamentate pe studiile prezentate succint în lucrare [1], 
privind: 
- analiza datelor de intrare şi stabilirea indicatorilor luaţi în calcul pentru detecţia 

avariilor; 
- identificarea şi achiziţia echipamentelor adecvate monitorizării; 

stabilirea şi implementarea schemei logice şi a modelului de calcul utilizat în 
estimarea defectelor structurale şi a avariilor; 
elaborarea unui studiu de caz: instrumentarea seismică a unei clădiri publice, cu 
identificarea şi implementarea sistemului de transfer al datelor seismice. 
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Capitolul 2 - sunt prezentate activităţile desfăşurate în vederea monitorizării seismice a 
unor clădiri publice speciale. 

Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a instrumenta/monitoriza un 
număr de clădiri de importanţă vitală şi cu necesitate de funcţionalitate permanentă, cu 
rol esenţial în răspunsul la situaţii de urgenţă. în acest sens, în faza actuală, pe baza 
unor criterii de selecţie, au fost incluse în proiect două clădiri; pentru alte clădiri, 

demersul este în curs de desfăşurare. 

MONITORIZARE MICROVIBRATII SI CUTREMURE 

l - -- _ ..... _ .-

l' CRITERII DE SELEcrARE """'1 

CLĂDIRI DE INTERES ŞI 
-ci asa de importanta 

- - nivel hazard/selsmldtate 

H Jl - vulnerabilitate 

Inspectoratul Ministerului "- ~ 

General pentru Cercetarii,lnovaril 

Situaţii de Urgenta si Digital l zarii 

Clădiri care sunt monitori=ate În cadrul Fa=ei 8 a proiectului 

în vederea monitorizării seismice, în cele două clădiri au fost instalate un număr 
de patru staţii seismice model ETNA2, Kinemetrics, câte două în fiecare dintre clădiri, 
la nivelul subsolurilor, respectiv al teraselor. Transmisia datelor înregistrate la cele 4 
staţii seismice instalate în clădirile IGSU şi respectiv, MCID, este realizată prin 
intermediul infrastructurii naţionale de transmisie aparţinând Serviciului de 
Transmisiuni Speciale. Datele sunt transmise şi stocate în serverul instalat în cadrul 
Centrului de date al INCD URBAN-INCERC. De asemenea, pentru înregistrările de 
micro-vibraţii şi, respectiv, determinarea caracteristicilor dinamice, au fost realizate 
înregistrări în cele două clădiri cu echipamentele GeoSIG GMS Plus din dotarea Reţelei 
Naţionale Seismice de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit. 

Suplimentar măsurătorilor de micro-vibraţii prevăzute a se efectua prin tema de 
proiect, s-a creat, prin producerea unui seism de magnitudine moderată (ML=4.5) pe 
durata fazei curente (în data de 9 aprilie 2021), ocazia efectuării unor măsurători de 
caracteristici dinamice în condiţiile unui cutremur real. Aşa cum s-a arătat, acestea au 
validat cu succes rezultatele măsurătorilor de micro-vibraţii, pentru ambele construcţii, 
în condiţiile de solicitare specifice seismului respectiv. Rezultatele obţinute relevă 
existenţa unei marje de solicitare seismică destul de mari pentru care sunt valabile 
valorile parametrilor dinamici determinate pe baza înregistrărilor bazate pe micro
vibraţii. Acest fapt este deosebit de încurajator în perspectiva campaniei de 
instrumentare la nivelul INCD-urilor, planificată în continuare, aşa cum se arată mai 
jos. 

Clădirea IGSU. Înregistrări de micro-vibrafii. în urma analizei spectrelor 
mişcărilor înregistrate, valorile perioadelor proprii corespunzătoare primelor două 
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moduri proprii de vibraţie sunt: pe direcţie transversală ftransy= 1.60 Hz;T tranSY = 0,63 
sec; pe direcţie longitudinală fiong = 1.50 Hz; Tlong = 0,67 sec (corpul A). 

~~~~_~_~_ .. r.,. ...... ~-=~~_ 
..•... .,. .~;. 

'::#"1.-.', _----==C!O~. ' ...-U...;... ... _--1 

Schema de instalare a staţiilor multi-canal pentru înregistrările de micro-vibra!ii 

Spectrele de răspuns obţinute prin procesarea înregistrărilor de micro-vibra!ii 

Monitorizarea seismică şi înregistrarea cutremurului din data de 09.04.2021. 
Înregistrarea cutremurului din sursa Vrancea, 09.04.2021, în cadrul monitorizării 
seismice (instrumentare seismică permanentă), transmitere date în timp real. Pe baza 
spectrelor de răspunsispectrelor Fourier (FFT) obţinute prin procesarea înregistrării 
cutremurului vrâncean produs în data de 9 aprilie 2021 (pentru canalele 
corespunzătoare direcţiilor orizontale), se poate observa că valorile maxime ale 
amplificărilor validează valorile frecvenţelor predominante obţinute din măsurătorile de 
micro-vibraţii anterioare (ftransy= 1.60Hz, 6ong= 1.50Hz). 

S~ti.n 10: SMARTa SIN 2803 1I4IU1;2112118:3D,OG (GMT) 

-'Oi 

...... _ .... 
.... Il10 .... Il10 

Time I'''' 

Accelerograma înregistrată la cutremurul de magnitudine ML=4.5 din data de 9 aprilie 2021 
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Spectrele de răspuns corespunzătoare înregistrării de la nivelul terasei clădirii IGSU, cutremur 
09.04.2021 _ dir. longitudinală 

Se poate remarca, în consecinţă, că valorile caracteristicilor dinamice obţinute 
pe baza înregistrări lor de vibraţii ambientale, respectiv de mişcări seismice de mică 
intensitate, sunt practic aceleaşi. 

Rezultatul era de anticipat, deoarece nu se pune problema apariţiei unor 
degradări structurale in condiţiile unor vibraţii de amplitudine redusă, precum cele de la 
cutremurul din 9 aprilie, astfel încât starea structurii rămâne, practic, neschimbată. 

Pe de altă parte, concluzia este importantă prin faptul că, pentru clădirea 
studiată, se confirmă valabilitatea caracteristicilor dinamice determinate pe baza 
vibra/iilor ambientale cel puJin pentru domeniul de amplitudini ale oscila/iilor 
delimitat superior de amplitudinile 'inregistrate la cutremurul menJionat. 

CLădirea MCID. Jnregistrări de micro-vibraţii. În urma analizei spectrelor 
înregistrărilor de vibraţii realizate pe clădire, au rezultat următoarele valori ale 
perioadelor proprii, corespunzătoare primelor două moduri proprii de vibraţie: pe 
direcţie transversală: ftransv= 2.40Hz, T transv = 0,42 sec; pe direcţie longitudinală: fiong = 

2.10Hz; Tlong = 0,48 sec. 
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Înregistrările de micro-vibraţii realbate cu sistemele GMSPlus la nivelul subsolului. respectiv al terasei . 
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Spectrele de răspuns obţinute prin procesarea înregistrări/or de micro-vibra/ii 
(f1lWlS. = 2,40H=;flong = 2,1011=) 

Monitorizarea seismică şi înregistrarea cutremurului din data de 09.04.2021 

Staţiile seismice instalate la nivelul subsolului/terasei in vederea monitori=ării seismice 
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Înregistrarea cutremurului din sursa Vrancea, 09.04.2021, în cadrul monitorizării 
seismice (instrumentare seismică permanentă, cu, transmitere de date în timp rea/). 

Slation ID: SMARTS SiN 2801 04I09I202118:30:00 (GMT) 
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Accelerograma (componentele X. Y, Z) înregistrată la cutremurul de magnitudine ML=4.5 din data de 

9 aprilie 2021 

În figurile următoare sunt prezentate spectre le menţionate, pentru înregistrarea de 
la nivelul terasei clădirii MCID, pe direcţie transversală, respectiv longitudinală . 
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Spectre/e de răspuns corespunzătoare înregistrării de la nivelul terasei clădirii MCID, cutremur 
09.04.2021 dir. transversală 
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Spectrele de răspuns corespunzătoare înregistrării de la nivelul terasei clădirii MCID. cutremur 
09.04.2021_dir. longitudinală 
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Pe baza spectrelor de răspuns/spectrelor Fourier (FFT) în viteze obţinute prin 
procesarea înregistrării cutremurului vrâncean produs în data de 9 aprilie 2021 (pentru 
canalele corespunzătoare direcţiilor orizontale), şi pentru această clădire se constată că 
valorile maxime ale amplificărilor validează valoarea frecvenţe lor predominante obţinute 
din măsurătorile de micro-vibraţii (ftransv= 2.40Hz, fiong= 2.l0Hz). 

Capitolul 3 - tehnologii avansate pentru digitalizarea informaţiilor privind avariile în 
clădirile existente, în urma producerii unui cutremur moderat/sever. 

În vederea fundamentării activităţilor prevăzute a se desfăşura în fazele 
următoare ale proiectului, lucrarea include şi un studiu bibliografic al elementelor 
componente inovatoare ale sistemelor integrate de monitorizare a sănătăţii structurale, 
aşa cum sunt acestea reflectate în literatura recentă de specialitate. 

Evaluarea riscului seismic implică un efort de calcul considerabil şi cu grad 
ridicat de complexitate, pentru stabilirea unor indicatori de performanţă. Faptul se 
datorează dificultăţii stabilirii corespunzătoare a proprietăţilor materialului şi, în 
general, a caracteristicilor structurale. Din acest motiv, monitorizarea seismică, cu 
transmiterea datelor în timp real, joacă în prezent un rol din ce în ce mai important. Prin 
combinarea metodelor de evaluare structurală cu digitalizarea automată a 
caracteristicilor dinamice determinate şi a avariilor care pot fi observate direct pe teren 
(şi clasificate) sau estimate/calculate, se identifică noi oportunităţi pentru accelerarea 
procesului de evaluare a nivelului de siguranţă a clădirilor existente, oferind 
posibilitatea rapidă de consolidare/reabilitare. 

Conceptul informatizat de modelare a informaţiilor privitoare la o clădire 
(Building lnformation Modelling-BIM) şi procesul de instrumentare/monitorizare sunt 
două abordări diferite, dar ambele fac posibilă obţinerea de date despre caracteristicile 
elementelor structurale şi nestructurale, implică un proces de autodiagnosticare 
utilizând informaţiile despre avarii primite din monitorizarea sănătăţii structurale în 
timp real şi pot conduce la realizarea unui hub de tehnologii şi management pentru 
situaţii de urgenţă, prin care pot fi controlate sistemele de alimentare (cu gaze, apă, 
electricitate) în timpul unui cutremur, în vederea limitării consecinţelor negative. Este 
creată astfel o bază de date cu două intrări, care conţine toate datele despre 
vulnerabilitatea unei clădiri. 

Analiza bazată pe cele două abordări îşi găseşte utilitatea şi în perioada imediat 
următoare producerii unui cutremur sever, oferind informaţii care nu pot fi determinate 
întotdeauna din activităţile de inspectare vizuală desfăşurate pe teren. 

În cadrul BIM pot fi avute în vedere următoarele etape [Musella et al., 2021; 
Villa et al., 2018]: 

- crearea unei baze de date centralizate; 
extragerea automată a reprezentărilor grafice din model, care sunt actualizate 
dacă apar modificări; 

- digitalizarea modelului de fisuri prin parametrizarea fisurilor; acest lucru 
permite ca toate informaţiile să fie organizate într-un mod sistematic, 
simplificând procedura de evaluare a avariilor; 

- digitalizarea tuturor modelelor pentru materiale, de comportare structurală în 
domeniulliniar/neliniar, încărcărilor etc. 

9 



În figura unnătoare este prezentat fluxul conceptual al abordărilor destinate 
evaluării vulnerabilităţii seismice, bazate pe digitalizare şi automatizare. 

Utilitatea digitalizării se reflectă şi în posibilitatea de a colecta şi compara datele 
obtinute în timp real de la senzorii amplasaţi în cadrul unei clădiri (la diferite etaje), sau 
în colectarea şi compararea datelor primite dintr-o zonă pentru care sunt necesare 
anumite judecăţi de valoare privind nivelul parametrilor dinamici ai mişcării/vibraţiilor 
înregistrate, rezultând în final un volum mare de date, care necesită arhivare şi 

gestionare pentru susţinerea unor analize imediate sau ulterioare. 

Modelare informaţii clădire Monitorizare structurală 
datll tIlhnlce tradIţionale, screenil.g model srructl'ml fII program,,' de 

Inchi;ifie de dare de /a ;;en;(;r1nn,stalap pe ..,1;llal. I1IăsmYltol'lnedisrrucm'e 
cll1dire 

I~" 

1 ~ 

E, ... aluare ,,"U1nerabilitate Evaluare vulnerabilitate 
seismică Â .A seismică 

(rigiditate, răspuns seismic) " .-= (rigiditate, răspuns seismic) 
"f ". 

\ .-

~ r 

I Comparaţie intre rezultate J 
1 

BAZA DE DAlE INTEGRATADIGITALIZATA 
(cu ambele abordări) 
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Capitolul 4 - dedicat campaniei de monitorizare seismică proiectată a avea loc la 
nivelul sediilor institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din Bucureşti şi din ţară. 

În perioada 2017-2018, INCD URBAN-INCERC a lansat o campanie privind 
instrumentarea seismică a clădirilor importante, pentru a se putea aprecia starea de 
sănătate structurală a sediilor prefecturilor din fiecare judeţ, înainte şi după un potenţial 
cutremur. Oferta tehnică privind instrumentarea seismică a fost transmisă către 

Instituţiile Prefectului din Bucureşti şi din judeţele României. 
În condiţiile seismice din ţara noastră, este necesar să se acorde o atenţie 

deosebită siguranţei vieţii oamenilor şi structurilor la acţiunea distructivă a 
cutremurelor. După un viitor cutremur puternic, instituţiile publice, firmele şi 
proprietarii de clădiri vor fi interesaţi să determine în timp cât mai scurt starea de 
sănătate a propriilor sedii, respectiv locuinţe, pentru îndeplinirea atribuţiilor privind 
situaţiile de urgenţă, Aceste atribuţii sunt specificate de Ordona'1ţa de urgenţă a 
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Guvernului nr. 2112004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă şi în conformitate cu prevederile normelor în vigoare (Codul de proiectare 
seismică, indicativ P 100-112013, Legea nr. 1011995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normativul privind comportarea 
în timp a construcţiilor şi Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a 
construcţiilor, aprobat prin HGR nr.766/1997). 

Având în vedere că datele instrumentale post-seism nu sunt suficiente dacă nu 
există datele de referinţă pre-seism, INCD URBAN-INCERC oferă instituţiilor 

posibilitatea de a avea datele de control pre-seism prin servicii de monitorizare 
anticipată şi prin determinarea perioadelor proprii ale structurii, în actuala stare şi după 
un seism. Astfel, se va crea o bază de date cu caracteristici dinamice ale clădirilor, cu 
valori determinate pre şi, după caz, post-seism, în cazul producerii de evenimente 
seismice. 

Prin interpretarea datelor instrumentale se pot obţine informaţii cu privire la 
starea structurii la un anumit moment de timp, înainte de producerea altor evenimente 
cu efecte dinamice semnificative, precum şi post-eveniment, cu posibilitatea 
determinării noilor caracteristici de rezistenţă. Acelaşi principiu, de achiziţie de "date 
de zero" (date de referinţă), este necesar în procesul de evaluare rapidă a vulnerabilităţii 
clădirilor, precum şi în cazul măsurilor de consolidarea unor clădiri, cu o instrumentare 
pre-consolidare şi post-consolidare. În această situaţie se realizează instrumentarea 
seismică temporară în două etape: înainte de consolidare şi după consolidare. 

În cazul instrumentării seismice permanente, în timpul cutremurului se 
înregistrează răspunsul seismic al clădirii, care va putea fi corelat cu starea post
seismică şi cu eficacitatea măsurilor de consolidare aplicate anterior clădirii. 

CLădiri identificate. Sunt prezentate clădirile vizate, demersurile efectuate în 
cadrul campaniei şi fişa care urmează a fi întocmită pentru a caracteriza construcţiile 
respective din punctul de vedere al unor trăsături semnificative pentru evidenţierea 
eventualei vulnerabilităţi seismice. 

În cadrul fazei 7 a proiectului, ce se va derula în perioada 1 august - 4 
octombrie 2021, va fi instrumentat un număr de clădiri aparţinând institutelor naţionale 
de cercetare-dezvoltare (INCD) din Bucureşti şi din ţară. În consecinţă, în pregătirea 
acestei faze a fost elaborată o adresă prin care se solicită acordul instituţiilor respective 
pentru instrumentarea seismică temporară a clădirii. 

Lista institutelor este prezentată în continuare. 
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Geologiei, Geoftzicii, 

Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti 
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 

Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti 
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică -IFT Iaşi 
4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

Braşov 

5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată - INCEMC Timişoara 

6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică -
ICMET Craiova 

7. Institutul Naţional de Cercetare~Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi 

Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca 
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8. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi 

Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea 
9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP 

Ploieşti 

10. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea 
11. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 

2000, Filiala Cluj 
12. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi încercări de Materiale -

ISIM Timişoara 

Ca urmare a desfăşurării acestor activităţi de instrumentare seismică temporară, 
vor fi obţinute rezultatele imediate ale proiectului care, în conformitate cu propunerea 
iniţială transmisă către evaluare, vor consta în Obţinerea unor date "de zero" privind 
caracteristicile dinamice ale clădirilor ce vor fi instrumentate în campania de 
instrumentare. 

Capitolul 5 - Având în vedere că seismul din 9 aprilie 2021 a fost înregistrat nu doar de 
instrumentele amplasate pe cele două clădiri monitorizate mai sus, dar şi de un număr 
mare de staţii seismice din Reţeaua Naţională Seismică a INCD URBAN-INCERC, 
sunt prezentate sintetic rezultatele înregistrărilor şi harta PGA aferentă. Astfel, se 
conferă un context mai larg măsurătorilor prezentate în capitolul al doilea al lucrării, în 
corelaţie cu caracteristicile de directivitate, propagare şi intensitate ale seismului 
respectiv. S-a constatat o directivitate frecvent observată în cazul seismelor subcrustale 
cu epicentrul În Vrancea, N(NE)-S(SV), chiar în condiţiile unor valori PGA scăzute, 
specifice unui seism de magnitudine relativ redusă, precum cel în discuţie. De 
asemenea, pentru înregistrările analizate, s-au evidenţiat în general compoziţii spectrale 
predominant cu bandă lată de frecvenţe. 

în data de 09.04.2021, patru dintre staţiile seismice conectate la sistemul 
centralizat de transmisie în timp real a declanşat la evenimentul seismic, furnizând 
înregistrarea cutremurului produs în zona seismică Vrancea; la alte 21 de staţii (15 
GMS-18 şi 6 Kinemetrics) a fost identificat evenimentul seismic prin analiza 
înregistrărilor continue, iar în perioada următoare se va încerca identificarea acestui 
eveniment seismic în înregistrările continue de tip ringbuffer provenite şi de la alte 
staţii din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului 
Construit (RNMPSPC). 

2 Valori PGA (emis') înregistrate la stafiile seismiee ale RNMPSPC 

Nr Localitatea Cod Accelerometru Latitudine Longitudine PGAmax 

1 Amota ARN3 45.193755 24.046283 0.03 
2 Bacău BAC4 46.570041 26.903010 2.82 
3 Botoşani BTS2 47.751849 26.648442 0.61 
4 Brăila BRL2 45.273849 27.977102 2.65 
5 Bucureşti Sectorul 4 MTR2 44.368930 26.143607 0.60 
6 Bucureşti Sectorul 6 APL 44.443565 26.055821 0.55 
7 Bucureşti Sectorul 2 INC6 44.441028 26.160918 0.50 
8 Bucureşti Sector 1 MECI 44.444551 26.096488 0.53 
9 Bucureşti Sectorul 1 BTH 44.469822 26.062435 0.89 
10 Buzău BUZ4 45.149965 26.824669 2.63 
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Nr Localitatea Cod Accelerometru Latitudine Longitudine PGAmax 

11 Că1ăraşi CLSl 44.191945 27.330513 0.78 
12 Făgăraş FAG 45.844301 24.970360 0.74 
13 Focşani FOC6 45.694700 27.181400 2.54 
14 Galati GLT4 45.447857 28.055909 2.13 
15 Giurgiu GRG3 43 .894382 25.957123 0.79 
16 Mangalia MNG 43.856547 28.582492 0.73 
17 Oneşti ONS2 46.248717 26.759938 3.39 
18 Periş PRS2 44.679383 26.019347 : 0.80 
19 Ploieşti PLS3 44.927261 26.016733 I 0.57 
20 Suceava SUCI 47.638500 26.248110 1.28 
21 Sulina SLN 45.156366 29.660205 0.18 
22 Tulcea TLC3 45.175887 28.769961 0.81 
23 Turnu Măgurele TRMl 43.757690 24.877650 0.54 
24 Vălenii de Munte VLM1 45.186939 26.039171 0.37 
25 Vaslui VLS2 46.638300 27.731249 I 0.85 

Funcţionarea Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii a INCD URBAN 
INCERC din cadrul REŢELEI NAŢIONALE DE MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE 
SEISMICĂ A PATRIMONIULUI CONSTRUIT a fost adecvată, furnizând înregistrări 
pentru prelucrări avansate de inginerie seismică, însă cu o acoperire redusă a teritoriului 
cu date. 

Valorile acceleraţiilor cutremurului din 09.04.2021 au fost foarte reduse, 
comparativ cu cele din harta de zonare a codului PI00-l/2013, fapt de aşteptat în 
condiţiile magnitudinii cutremurului, ML=4.5. 

Datele sunt în curs de prelucrare, urmând a contribui la evaluarea îmbunătăţită a 
hazardului seismic la nivel regional şi european, precum şi la o fundamentare 
superioară a hărţilor de zonare din viitoarea versiune a codului românesc de proiectare 
seismică. 
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Harta preliminară a acceleraţii/ar seismice înregistrate de instrumentele GeaSIG 
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În Anexa 2 sunt reprezentate accelerogramele înregistrate în staţiile respective, 
precum şi spectrele seismice de răspuns în acceleraţii ale unor mişcări semnificative 
înregistrate la cutremurul din 9 aprilie 2021. 

În figura de mai jos este prezentată harta distribuţiei acceleraţiilor maxime ale 
terenului înregistrate de instrumentele GeoSIG. Pe măsura prelucrării datelor, harta va 
fi completată prin adăugarea unor noi puncte de înregistrare. 

Observaţii: 

- numărul de înregistrări de la staţiile care au declanşat automat la producerea 
evenimentului seismic este redus, fapt justificat atât prin magnitudinea redusă a 
cutremurului, cât şi prin numarul redus de staţii seismice instalate în zona 
epicentrală; de menţionat că staţiile seismice instalate în cadrul RNMPSPC sunt 
distribuite îndeosebi în zona seismică Vrancea, respectând directivitatea 
demonstrată istoric a acestor cutremure intermediare; 

- distribuţia valorilor PGA prezentata în figura 1 indică o directivitate asemănătoare 
cu cea a cutremurului din 31.05.1990; 

valoarea maximă a acceleraţiei terenului a fost identificată la staţia seismICa 
instalată la Biblioteca Municipală "Radu Rosetti" din Oneşti (ONS2). Valoarea 
PGA, înregistrată pe direcţia corespunzătoare axei orizontale X (N217E) a staţiei 
seismice este de 3.39 cm/s2

, în timp ce valoarea înregistrată pe cealaltă direcţie 
orizontală, Y, este de 2.69 cm/s2

; 

echipamentele seismice instalate în Bucureşti nu au declanşat înregistrări (de 
menţionat pragul redus de declanşare de numai 2 cm/s2 al echipamentelor seismice 
de tip strong motion); 

- prin analiza spectre lor de răspuns sunt identificate, în general, amplificări pe 
domeniile 3-6 Hz la Oneşti şi Buzău, respectiv pe o bandă mult mai largă, de 4-
20 Hz, la Brăila şi Bacău; 

- de remarcat că propagarea undelor seismice s-a produs îndeosebi in directia N(NE)
S având în vedere că la staţia seismică instalată la Tumu Măgurele (TRM) a fost 
înregistrată cea mai scăzută valoare din zona de sud a ţării, iar la Calafat (CFT) nu 
s-a identificat evenimentul seismic în fişierul de tip ringbuffer; 

- in ceea ce priveşte atenuarea valorilor PGA, se remarcă faptul că valoarea de 3.39 
cm/s2 inregistrată la staţia seismică instalată la Oneşti se atenuează la Vălenii de 
Munte la 0.37 cm/s2

; evenimentul seismic este înregistrat în estul ţării chiar la staţia 
de la Sulina (0.18 cmls2

) şi, totodată, în centrul ţării, la staţia seismică de la Făgăraş 
(peste munţii Carpaţi) cu valoarea PGA de 0.74 cm/s2

• 

De asemenea, cu scop exemplificativ pentru aspectele de management ale 
sistemului de senzori amplasaţi în teren, sunt prezentate succint, cu imagini ilustrative, 
lucrările de mentenanţă realizate pe durata fazei la un număr de staţii din componenţa 
Reţelei Naţionale Seismice a INCD URBAN-INCERC. 

O atenţie deosebită a fost acordată diseminării rezultatelor cercetării. În 
capitolul al 7-lea al lucrării sunt prezentate publicaţiile şi participările la saloane şi 
expoziţii internaţionale de inventieă din această perioadă. Este de menţionat în mod 
special participarea la salonul internaţional EUROINVENT (European Exhibition of 
Creativity and Innovation), desfăşurat la laşi în luna mai 2021, şi la care cercetarea 
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prezentată, realizată în cadrul proiectului curent, a fost distinsă cu Medalia de aur. De 
asemenea, sunt de menţionat articolele publicate la conferinţe internaţionale de 
prestigiu, dintre care unele indexate WoS şi BDI. 

Lucrarea include trei anexe, în care sunt prezentate, respectiv: înregistrările 

cutremurului din data de 09.04.2021 în cele două clădiri monitorizate seismic în cadrul 
fazei curente, înregistrările obţinute în Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii 
la acelaşi cutremur şi adresele trimise (originale scanate) pentru obţinerea acordului de 
instrumentare seismică a sediilor INCD-urilor. 

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). 

Contextul şi necesitatea proiectului. Activităţi desfăşurate şi perspective pentru 
fazele ulterioare 

Monitorizarea structurilor de construcţii la acţiuni vibratorii, provenite din 
surse seismice sau neseismice, constituie un instrument important în identificarea 
rapidă a eventualelor degradări, potenţial periculoase, survenite în urma cutremurelor, 
vibraţiilor induse de utilaje, dar şi datorită altor factori. Pentru monitorizare, clădirile 
sunt instrumentate cu senzori de vibraţii special proiectaţi pentru domeniul de frecvenţe 
de interes şi amplasaţi - în configuraţia minimală - la bază şi la nivelul terasei, precum 
şi, după posibilităţi, în poziţii intermediare pe înălţime, în scopul creşterii nivelului de 
detaliere al informaţiei obţinute. De asemenea, se poate monitoriza şi un amplasament 
situat la nivelul terenului, la o distanţă suficientă de clădire, eventual dotat şi cu un 
senzor în foraj. Monitorizarea se realizează, în prezent, nu numai la nivelul clădirilor, 
dar şi la nivelul unor infrastructuri importante, precum poduri sau baraje. 

Domeniul cunoaşte astăzi trei provocări principale: creşterea preciziei în 
detecţia nivelului şi locaţiei avarierilor apărute în structura monitorizată, 
automatizarea procesului de detecţie şi extinderea procesului la scară largă, însoţită 
de transmisia în timp real a datelor înregistrate, în scopul monitorizării unor suprafeţe 
urbane mari, cu numeroase clădiri, şi al identificării rapide, după un seism puternic, a 
zonelor critice către care trebuie dirijate mijloacele de intervenţie. Ultima direcţie de 
dezvoltare transformă monitorizarea seismică a construcţiilor şi infrastructurilor într-un 
instrument esenţial de asistare a deciziei de intervenţie a autorităţilor după seisme 
distructive. 

Detecţia precoce a avarierilor la structură prin monitorizarea sănătăţii 

structurale necesită, pentru nivelul de bază al procedeului, determinarea unor valori 
de referinţă ale caracteristicilor dinamice ale structurii, între care cele mai importante 
sunt frecvenţele proprii de vibraţie. În scopul determinării acestor valori, 
instrumentarea clădirilor în vederea monitorizării trebuie realizată, în mod optim, încă 
din faza operaţionalizării acestora. Cu cât se vor obţine date pe o durată mai lungă 
privind evoluţia caracteristicilor dinamice monitorizate, cu atât evaluările de sănătate 
structurală vor fi mai fiabile. 

Monitorizarea sănătăţii structurale implică o serie de costuri. Acestea provin 
din costul senzori/or propriu-zişi, al echipamentelor pentru transmisia de date (antene, 
cabluri etc.), al infrastructurii hardware şi software pentru achiziţia şi prelucrarea 
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datelor la centru, al întreţinerii şi exploatării, al manoperei aferente etc. Datorită 
acestui fapt, în prezent, structurile sau infrastructurile monitorizate sunt cele 
semnificative prin categoria de importanţă, funcţiune, regim de înălţime şi I sau număr 
de ocupanţi. Prevederi în acest sens sunt incluse şi în codul românesc de proiectare 
seismică, PlOO-1I2013. 

Campania de instrumentare din cadrul proiectului de faţă include astfel de 
construcţii. În faza curentă a proiectului au fost instrumentate două clădiri din 
categoriile de importanţă 1 şi II, conform codului menţionat, şi anume un sediu de 
instituţie centrală cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi un sediu de 
minister. Tot în faza curentă au fost întreprinse demersuri pentru o campanie de 
instrumentare pe scară largă, realizată la nivelul sediilor institutelor naţionale de 
cercetare-dezvoltare din Bucureşti şi din ţară. Au fost trimise solicitări de acord pentru 
instrumentare pe adresele a 12 institute naţionale de cercetare-dezvoltare (lNCD) din 
Bucureşti şi din ţară. Amplasarea acestora în teritoriu acoperă principalele zone 
seismice ale ţării şi, totodată, diferite tipologii structurale. 

Pe durata elaborării fazei curente a proiectului s-a produs în zona Vrancea, pe 
data de 9 aprilie 2021, un cutremur cu magnitudinea ML=4.5. Acesta a oferit 
posibilitatea obţinerii de înregistrări pe clădirile instrumentate seismic în această fază 
(sediul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, MCID, şi sediul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, ambele situate în Bucureşti, IGSU). Cu acest prilej, 
a fost verificată cu succes funcţionalitatea sistemelor de instrumentare seismică şi a 
celor de transmitere a datelor. De asemenea, s-a verificat şi validat, prin măsurători 
comparate, procedeul utilizat pentru determinarea rapidă a caracteristicilor dinamice 
(frecvenţe proprii de vibraţie pe cele două direcţii principale, perpendiculare, ale 
clădirilor analizate), prin analiza spectre lor mişcărilor seismice înregistrate la nivelul 
subsol ului, respectiv terasei. 

Totodată, seismul menţionat a fost înregistrat de staţiile aparţinând Reţelei 

Naţionale de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit (RNMPSPC) 
din cadrul URBAN-INCERC. Având în vedere specificul, de tip "strong motion", al 
reţelei seismice a RNMPSPC şi magnitudinea relativ redusă a seismului, s-au produs 
declanşări automate la patru staţii care au depăşit pragul de acceleraţii de 2 cm/s2

, în 
timp ce pentru alte 21 de staţii au fost analizate fişierele de tip "ringbuffer" generate de 
staţiile moderne GeoSIG aflate în componenţa reţelei, fiind astfel determinate valorile 
PGA (acceleraţia maximă a terenului). Harta valorilor PGA maxime din fiecare staţie 
relevă caracteristici interesante ale seimului, în ceea ce priveşte directivitatea şi 
propagarea. Deşi valorile acceleraţiilor înregistrate la cutremurul vrâncean din 9 aprilie 
2021 au fost reduse, fa:~ de cele din harta de zonare a codului PlOO-1I2013 (fapt 
normal în raport cu magnitudinea cutremurului înregistrat), acestea contribuie la 
crearea unei bănci de date cu înregistrări ale seismelor de magnitudine relativ redusă, 
între ML=4 şiML=5. Prin integrarea acesteia în ansamblul general al datelor seismice 
disponibile pentru seismele care afectează teritoriul ţării noastre, informaţiadobândită 
reprezintă o componentă esenţială pentru fundamentareastudiilor de evaluare a 
hazardului seismic în România. 

Sinteza conţinutului fazei 
Faza actuală continuă cercetările iniţiate În faza precedentă, avansând pe linia 

îndeplinirii obiectivelor proiectului, conform etapelor asumate. 
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După un capitol introductiv, în care sunt prezentate aspecte specifice fazei şi 
obiectivelor proiectului, precum şi locul fazei actuale în desfăşurarea acestuia, în 
capitolul al doilea al lucrării sunt prezentate activităţile desraşurate în vederea 
monitorizării seismice a unor clădiri publice speciale (menţionate la punctul 8.1 de mai 
sus). Suplimentar măsurătorilor de micro-vibraţii prevăzute a se efectua prin tema de 
proiect, s-a creat, prin producerea unui seism de magnitudine moderată (ML=4.5) pe 
durata fazei curente (în data de 9 aprilie 2021), ocazia efectuării unor măsurători de 
caracteristici dinamice în condiţiile unui cutremur real. Aşa cum s-a arătat, acestea au 
validat cu succes rezultatele măsurătorilor de micro-vibraţii, pentru ambele construcţii, 
în condiţiile de solicitare specifice seismului respectiv. Rezultatele obţinute relevă 
existenţa unei marje de solicitare seismică destul de mari pentru care sunt valabile 
valorile parametrilor dinamici determinate pe baza înregistrărilor bazate pe micro
vibraţii. Acest fapt este deosebit de încurajator în perspectiva campaniei de 
instrumentare la nivelul INCD-urilor, planificată în continuare, aşa cum se arată mai 
jos. 

Un capitol distinct este dedicat campaniei de monitorizare seismică proiectată a 
avea loc la nivelul sediilor institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din Bucureşti şi 
din ţară. Sunt prezentate clădirile vizate, demersurile efectuate în cadrul campaniei şi 
fişa care urmează a fi întocmită pentru a caracteriza construcţiile respective din punctul 
de vedere al unor trăsături semnificative pentru evidenţierea eventual ei vulnerabilităţi 
selsmlce. 

A vând în vedere că seismul din 9 aprilie 2021 a fost înregistrat nu doar de 
instrumentele amplasate pe cele două clădiri monitorizate mai sus, dar şi de un număr 
mare de staţii seismice din Reţeaua Naţională Seismică a INCD URBAN-INCERC, 
sunt prezentate sintetic, într-un capitol separat. rezultatele înregistrărilor şi harta PGA 
aferentă. Astfel, se conferă un context mai larg măsurătorilor prezentate în capitolul al 
doilea al lucrării, în corelaţie cu caracteristicile de directivitate, propagare şi intensitate 
ale seismului respectiv. S a constatat o directivitate frecvent observată în cazul 
seismelor subcrustale cu epicentrul în Vrancea, N(NE)-S(SV), chiar în condiţiile unor 
valori PGA scăzute, specifice unui seism de magnitudine relativ redusă, precum cel în 
discuţie. De asemenea, pentru înregistrările analizate, s-au evidenţiat în general 
compoziţii spectrale predominant cu bandă lată de frecvenţe. 

În vederea fundamentării activităţilor prevăzute a se desfăşura în fazele 
următoare ale proiectului, lucrarea include şi un studiu bibliografic al elementelor 
componente inovatoare ale sistemelor integrate de monitorizare a sănătăţii structurale, 
aşa cum sunt acestea reflectate în literatura recentă de specialitate. 

De asemenea, cu scop exemplificativ pentru aspectele de management ale 
sistemului de senzori amplasaţi în teren, sunt prezentate succint, cu imagini ilustrative, 
lucrările de mentenanţă realizate pe durata fazei la un număr de staţii din componenţa 
Reţelei Naţionale Seismice a INCD URBAN-INCERC. 

O atenţie deosebită a fost acordată diseminării rezultatelor cercetării. În 
capitolul al 7 lea al lucrării sunt prezentate publicaţiile şi participările la saloane şi 

expoziţii internaţionale de inventică din această perioadă. Este de menţionat în mod 
special participarea la salonul internaţional EUROINVENT (European Exhibition of 
Creativity and Innovation), desfăşurat la Iaşi în luna mai 2021, şi la care cercetarea 
prezentată, realizată în cadrul proiectului curent, a fost distinsă cu Medalia de aur. De 
asemenea, sunt de menţionat articolele publicate la conferinţe internaţionale de 
prestigiu, dintre care unele indexate WoS şi BOI. 
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Capitolul final al lucrării sintetizează contextul, conţinutul, rezultatele şi 
perspectivele cercetării pentru fazele ulterioare. 

Lucrarea include trei anexe, în care sunt prezentate, respectiv: înregistrările 

cutremurului din data de 09.04.2021 în cele două clădiri monitorizate seismic în cadrul 
fazei curente, înregistrările obţinute în Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii 
la acelaşi cutremur şi adresele trimise (originale scanate) pentru obţinerea acordului de 
instrumentare seismică a sediilor INCD-urilor. 

Rezultate obţinute în cadrul jazei curente 
În cadrul fazei a 8-a, curentă, conform propunerii iniţiale a proiectului, au fost 

obţinute următoarele rezultate: 
- instrumentarea seismică temporară şi, totodată, monitorizarea seismică a două 

clădiri publice şi realizarea conexiunii în vederea transmisiei de date în timp real; 
instrumentarea seismică temporară s-a realizat în vederea stabilirii caracteristicilor 
dinamice ale acestora, care vor servi ca date de bază în analiza stării de avariere după 
un viitor cutremur puternic; prin monitorizare seismică însă, datele înregistrate post
seism vor fi utile pentru aprecierea evoluţiei caracteristicilor dinamice; modificarea 
perioadelor proprii de vibraţie ca urmare a producerii unui eveniment seismic pun în 
evidenţă eventualele modificări de rigiditate datorită avarierii unor componente 
structurale care nu pot fi evaluate printr-o inspecţie vizuală rapidă; 

- stabilirea şi elaborarea acordului de instrumentare a unor clădiri publice având 
în vedere reglementările tehnice, precum şi prevederile legislative în vigoare; 

- transmiterea de adrese privind instrumentarea seismică a unui număr de 12 
clădiri aparţinând institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din Bucureşti şi din ţară; 
instrumentarea în vederea evaluării parametrilor dinamici va fi realizată în perioada 
imediat următoare fazei 8, începând cu data de 31 mai 2021, iar prelucrarea şi analiza 
datelor înregistrate vor constitui subiectul fazei a 7-a a proiectului, ce se va desfăşura în 
perioada 2 august-4 octombrie 2021; 

- aplicaţii în cadrul sistemului de transmitere date online; prelucrarea datelor 
înregistrate la cutremurul din 9 aprilie 2021; 

- transferul de cunoştinţe obţinute în cadrul fazei prin diseminarea rezultatelor 
în cadrul unor conferinţe naţionale/internaţionale. 

Responsabil proiect 

CSIII, Conf. univ. 
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