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De cat De cat timptimp avemavem date date despredespre cutremurelecutremurele din din 
RomaniaRomania ? Din 984 AD ? Din 984 AD –– cronicicronici bizantinebizantine

(Catalog ROMPLUS, INFP)(Catalog ROMPLUS, INFP)

SEISMICITATEA ROMÂNIEI 

Puncte roșii –
epicentre ale 
cutremurelor crustale 
(de suprafață)

PunctePuncte negrenegre ––
epicentreepicentre ale ale 
cutremurelorcutremurelor
adânciadânci de de 
VranceaVrancea
((denumitedenumite
intermediareintermediare))

(de suprafață)



CCât de departe ât de departe ajungajung înîn
țarățară efecteleefectele cutremurelorcutremurelor

de de VranceaVrancea ? ? 

PânăPână înîn nordulnordul MoldoveiMoldovei șiși
înîn TransilvaniaTransilvania, , înîn estest ––
Dobrogea Dobrogea sisi in in sudsud//sudsud--
vest vest MunteniaMuntenia sisi OlteniaOltenia

Harti izoseistice Harti izoseistice 
ale ale cutremurecutremurelorlor

istoriceistorice
de de VranceaVrancea

rosu:       1802rosu:       1802
albastru: 1838albastru: 1838
..............: 1940..............: 1940

(Moskalenko, 1980) 



CCutremurul de la utremurul de la 29 august 29 august 14711471
 MMll = = 6,7 ,  Io = VIII C. Radu6,7 ,  Io = VIII C. Radu
 (M = 7,1; Io= VIII(M = 7,1; Io= VIII--IX) Cat. K.S.IX) Cat. K.S.
 avarierea turnului Neboisei avarierea turnului Neboisei lala Cetatea Cetatea SuceSucevei, vei, dar dar sisi la la 

MManastirea Neamtanastirea Neamt--reconstruirereconstruire
 Contradictii:Contradictii:

 aavariervarieri i la cea mai puternica cetate a Moldoveila cea mai puternica cetate a Moldovei !? !? 
 seisme in nordul Moldovei ? seisme in nordul Moldovei ? caracteristicile de atenuarecaracteristicile de atenuare, , 

ccondionditii locale ? teren in panta, slab ?tii locale ? teren in panta, slab ?

 Turnul de la Man. NeamtTurnul de la Man. Neamt
 Partea inferioara a turnului clopotnita este zidita, probabil, pe Partea inferioara a turnului clopotnita este zidita, probabil, pe 

vremea Domnitorului Alexandru cel Bun (1400vremea Domnitorului Alexandru cel Bun (1400--1432), iar cele doua 1432), iar cele doua 
parti superioare, mai tarziu.parti superioare, mai tarziu.

 Dupa cutremurul din 1471, ctitoria lui fiind zdruncinata din temelii, Dupa cutremurul din 1471, ctitoria lui fiind zdruncinata din temelii, 
Stefan cel Mare (1457Stefan cel Mare (1457--1503) va inalta o noua biserica, alaturi de 1503) va inalta o noua biserica, alaturi de 
cea veche; cea veche; 

 după 1480, vechea biserică de la Neamt se afla întrdupă 1480, vechea biserică de la Neamt se afla într--un asemenea un asemenea 
stadiu de degradare încât stefan cel Mare nu a mai considerat stadiu de degradare încât stefan cel Mare nu a mai considerat 
posibilă restaurarea acesteia, preferând să ridice aici un nou lăcas posibilă restaurarea acesteia, preferând să ridice aici un nou lăcas 
de închinăciune, ce sde închinăciune, ce s--a sfintit la 14 noiembrie 1497. a sfintit la 14 noiembrie 1497. 



Man. Neamt Man. Neamt –– urmele vechii urmele vechii 
biserici distruse la 1471biserici distruse la 1471



IImpactmpactulul cutremurului de cutremurului de 
Vrancea din 29 august Vrancea din 29 august 
1471 asupra Bisericii 1471 asupra Bisericii 
Negre Negre din Brasovdin Brasov

 Constructia bisericii a durat Constructia bisericii a durat din 1383 din 1383 
pana in 1477pana in 1477 dar dar cutremurul din cutremurul din 1471 1471 
a condus la decizia sa a condus la decizia sa nu nu se mai se mai 
construiascconstruiascaa un turn un turn prea iprea inalt la sud nalt la sud 
(are cca. 65 m dar partea liberă este (are cca. 65 m dar partea liberă este 
relativ redusarelativ redusa iar zidaria numai pana iar zidaria numai pana relativ redusarelativ redusa iar zidaria numai pana iar zidaria numai pana 
la cota 44 mla cota 44 m) !!! ) !!! 

 Din cele doua turnuri proiectate iniDin cele doua turnuri proiectate inittial ial 
la fala fattada vesticada vesticaa a a BBisericii isericii Negre Negre a a 
fost ridicat numai turnul sudic fost ridicat numai turnul sudic !!!!!!

 A suferit avarii în 1471 ?, 1545 ?, A suferit avarii în 1471 ?, 1545 ?, 
1590, 1605, 1620, 1681, 1738, 1781, 1590, 1605, 1620, 1681, 1738, 1781, 
17901790

 15321532--1538 1538 –– reparatii si reconstruire a reparatii si reconstruire a 
acoperisului ca urmare a acoperisului ca urmare a 
cutremurelor !!!cutremurelor !!!

- inaltime ziduri 21 m, 
- inaltime acoperis 42 m, 
- inaltime turn la cruce 65.5 
m
- inaltime zidarie turn 44 m

Material: gresie



Cutremurul de Cutremurul de VranceaVrancea din 3din 31 mai /11 iunie 1 mai /11 iunie 17381738

 M l = 6,9; I o = VIIIM l = 6,9; I o = VIII--IX IX 
(M=7,0)(M=7,0)

 MMss= 7.= 7.4..7,4..7,55 , I, Imaxmax= 9.5 = 9.5 
MSKMSK

 replici multiple, replici multiple, a a 
excelat prin excelat prin avarierea avarierea 
multor manastiri, multor manastiri, 
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multor manastiri, multor manastiri, 
turnuri si clopotniteturnuri si clopotnite

 ManastireaManastirea
CotroceniCotroceni--Bucuresti, Bucuresti, 
GoliaGolia--Iasi, Iasi, 

 TurnuTurnuriri de de portiporti la la 
Brasov Brasov 

 IIntensitati gr. VIII  !!!ntensitati gr. VIII  !!!
 falii vizibile, falii vizibile, prabusiri prabusiri 

de stanci in valea de stanci in valea 
BuzauluiBuzaului

Iasi, Manastirea Golia, 1606. La 1738, 
cutremurul a produs avarierea si apoi 
demolarea turlelor care erau in curs 
de renovare



Turnul Man. Caldarusani -
partea superioară distrusă 
la 1738 – reconstruit din 
lemn si apoi scurtat 

99



Cutremurul Cutremurul ““CCel el MMare” are” 
de la de la 14/26 octombrie 14/26 octombrie 18021802

 M 7,4...7,5…7,8 MM 7,4...7,5…7,8 MGRGR ; ; 7,9 M7,9 Mww , , 
 Io = 9 ?MSKIo = 9 ?MSK
 prabusirea partii superioare a prabusirea partii superioare a 

Turnului ColteiTurnului Coltei -- mecanismul de mecanismul de 
cedare a fost pcedare a fost probabilrobabil determinat determinat 
de un efect de quaside un efect de quasi--rezonanta pe rezonanta pe 
perioada lunga a miscariiperioada lunga a miscarii

 exista marturii scrise si fizice exista marturii scrise si fizice 
despre avarii si distrugeri similare despre avarii si distrugeri similare 
la numeroase palate, case la numeroase palate, case 
boieresti, boieresti, turle de turle de biserici si turnuri biserici si turnuri 
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boieresti, boieresti, turle de turle de biserici si turnuri biserici si turnuri 
de clopotnitade clopotnita

 partea inferioara, rigida, spartea inferioara, rigida, s--a pastrat a pastrat 
la majoritatea turnurilorla majoritatea turnurilor

 De ex. Radu Voda, Patriarhie, Mihai De ex. Radu Voda, Patriarhie, Mihai 
Voda, Plumbuita.Voda, Plumbuita.

 La Brasov cutremurul din 1802 a La Brasov cutremurul din 1802 a 
avariat Poarta Principala si avariat Poarta Principala si 
constructiile de pe Strada Portii constructiile de pe Strada Portii --
Purzengasse Purzengasse (sec. XIV) care avea (sec. XIV) care avea 
un bastion si fortificatii. iar un bastion si fortificatii. iar 
încercările de reparatie nu au mai încercările de reparatie nu au mai 
putut consolida clădirile, fiind, în putut consolida clădirile, fiind, în 
1857, demolate.1857, demolate.
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Turnul Patriarhiei – partea superioară distrusă la 1802 –
reconstructie 1958
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Turnul Man. Radu Voda - partea superioară distrusă la 
1802 – reconstruita succesiv si dupa cutremurul din  1838
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Roman. Clopotnita 
Bisericii Precista 

Mare la 1920.

(contrafortii au fost 
adăugati în 1816 

pentru a consolida 
turnul după marele 

cutremur de 

Vrancea, din 1802)Vrancea, din 1802)

Contrafortii au fost înlăturati după 
consolidarea din 1988



 CCutremurul dutremurul din in 11/23 11/23 
ianuarieianuarie 18381838

 M:  M:  6,7…6,9 M6,7…6,9 MGRGR
 sau sau 7,3…7,5 M7,3…7,5 Mss;;
sau sau 7,5  M7,5  Mww
 Io = 8…9 MSKIo = 8…9 MSK
 efectele asupra efectele asupra 

reliefului reliefului 
au fost deosebite au fost deosebite 
pe zone extinse, pe zone extinse, 
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pe zone extinse, pe zone extinse, 
 ss--a format Lacul Rosu a format Lacul Rosu 

(?1837)(?1837)
prabusirea unui munte,prabusirea unui munte,



Bucuresti, 11/23 ianuarie 1838Bucuresti, 11/23 ianuarie 1838

1616



Raportul Dr. Gustav SchuelerRaportul Dr. Gustav Schueler Consilier al Minelor Consilier al Minelor 

Altetei Sale RegaleAltetei Sale Regale Marele Duce al SaxonieMarele Duce al Saxonieii

 aauu fostfost partialpartial vizitatevizitate judetelejudetele Ialomita,Ialomita, Buzau,Buzau, Secuieni,Secuieni,
PrahovaPrahova sisi DambovitaDambovita sisi ss--aa cercetatcercetat maimai atentatent judetuljudetul SlamSlam--
Ramnic,Ramnic, catrecatre hotarulhotarul MoldoveiMoldovei

 efecteefecte majoremajore sisi vizibilevizibile dede falierefaliere (crevase,(crevase, crapaturi,crapaturi, fisuri,fisuri,
tasari,tasari, alunecarialunecari sausau surparisurpari inin teren)teren) inin judetejudete maimai apropiateapropiate dede
eepicentrpicentruu

 “in zonele vizitate“in zonele vizitate,, toate cladirile masive realizate din piatra au toate cladirile masive realizate din piatra au 
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 “in zonele vizitate“in zonele vizitate,, toate cladirile masive realizate din piatra au toate cladirile masive realizate din piatra au 
suferit mult si  multe dintre ele, in principal bisericile si alte suferit mult si  multe dintre ele, in principal bisericile si alte 
edificii mariedificii mari,, nu mai pot fi utilizate”.nu mai pot fi utilizate”.

 “casele“casele taranilor,taranilor, precumprecum sisi toatetoate celecele construiteconstruite dindin lemn,lemn, auau
pututputut cedaceda caca urmareurmare aa elasticitatiielasticitatii lor,lor, ceeaceea cece aa facutfacut caca eleele sasa
suferesufere maimai putinputin decatdecat altele,altele, cucu exceptiaexceptia sobelorsobelor carecare inin generalgeneral
ss--auau crapatcrapat sisi deteriorat”deteriorat”..



Casele taranilor desenate in Casele taranilor desenate in Raportul Dr. Gustav Raportul Dr. Gustav 
Schueler, 1838Schueler, 1838
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CUTREMUR 10 NOIEMBRIE 1940, CUTREMUR 10 NOIEMBRIE 1940, 
M 7,4 GM 7,4 G--RR sausau Mw = 7.6Mw = 7.6--7.77.7

 zona de intensitati I = IX MSK restransa, o zona importanta de zona de intensitati I = IX MSK restransa, o zona importanta de 
grad I = VIII MSKgrad I = VIII MSK, , 

 Prabusirea Blocului Carlton din BucurestiPrabusirea Blocului Carlton din Bucuresti
 avarii numeroase in zona Focsaniavarii numeroase in zona Focsani--PanciuPanciu
 amplificare de intensitate I = VIII in  zona Bucuresti, o zona amplificare de intensitate I = VIII in  zona Bucuresti, o zona 

importanta I = VII MSKimportanta I = VII MSK; z; zonele de intensitate I = VIonele de intensitate I = VI--IX MSK IX MSK -- 5050--60 60 
% din teritoriu; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I % din teritoriu; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I 
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% din teritoriu; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I % din teritoriu; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I 
= V MSK, restul fiind sub I = V . = V MSK, restul fiind sub I = V . 

 cca. 593 morti, 1271 raniti, pagube 10 mil. cca. 593 morti, 1271 raniti, pagube 10 mil. US$.US$.
 In Bucuresti In Bucuresti au existat si multe alte avarii la blocuri au existat si multe alte avarii la blocuri –– neglijate, neglijate, 

care au condus la prăbusiri în 1977.care au condus la prăbusiri în 1977.
 Prăbusirea Blocului Carlton fost un avertisment insuficient luat in Prăbusirea Blocului Carlton fost un avertisment insuficient luat in 

seama pentru prevenirea dezastrului cauzat de clădirile preseama pentru prevenirea dezastrului cauzat de clădirile pre--1940 1940 
la cutremurul din 4 martie 1977la cutremurul din 4 martie 1977



Harta izoseisticaHarta izoseistica 10 nov.194010 nov.1940

 Dr. C. Radu,Dr. C. Radu,

revizuita 1991revizuita 1991

Acad. Gh. Demetrescu –
determinarea epicentrului din 1940 
– in Vrancea

Acad. Gh. Demetrescu –
determinarea epicentrului din 1940 
– in Vrancea

2020

revizuita 1991revizuita 1991 – in Vrancea
reteaua seismologica
– in Vrancea
reteaua seismologica



1940 Focsani 1940 Focsani –– Str. Sf. Dumitru Str. Sf. Dumitru -- pereti pereti de fatada de fatada 
prabusiti spre nordprabusiti spre nord, ziduri transversale, ziduri transversale

rezistente rezistente (Col. N. Mandrescu)(Col. N. Mandrescu)

2121



1940 Panciu 1940 Panciu –– Str. Carol (Col. N. Mandrescu)Str. Carol (Col. N. Mandrescu)
DezastruDezastru

2222



BBloc Carltonloc Carlton, , 
BucurestiBucuresti

-- turn central turn central si aripisi aripi
-- 2S+P+12etaje2S+P+12etaje

H H 45,75 m 45,75 m 
(47 m ?)(47 m ?)

Arh. G. M. CantacuzinoArh. G. M. Cantacuzino

AntreprenorAntreprenor
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AntreprenorAntreprenor

FFirmirmaa SchindlSchindl



 Blocul Carlton Blocul Carlton -- cea mai inalta cladire de beton armat cea mai inalta cladire de beton armat 
dindin Bucuresti si din taraBucuresti si din tara (2S+P+12etaje) (dupa Palatul (2S+P+12etaje) (dupa Palatul 
Telefoanelor Telefoanelor –– structura metalicstructura metalicaa). ). 

 turn central inalt (18m x 16m in plan, 2S+P+12etaje, turn central inalt (18m x 16m in plan, 2S+P+12etaje, 
inaltime totala de la fundatii la acoperis 52,5 m, din inaltime totala de la fundatii la acoperis 52,5 m, din 
care 45,75 m peste nivelul terenului)care 45,75 m peste nivelul terenului) … 47 m ?… 47 m ?

 doua aripi de inaltimi inegale, neseparate cu rosturi, doua aripi de inaltimi inegale, neseparate cu rosturi, 
avand la fatada P+5 spre Bd. Bratianu si P+3 (4avand la fatada P+5 spre Bd. Bratianu si P+3 (4 ?) ?) 
etaje spre Str. Regala etaje spre Str. Regala 
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etaje spre Str. Regala etaje spre Str. Regala 
 o sala de cinematograf rezemata de structura in o sala de cinematograf rezemata de structura in 

spatele cladirii.spatele cladirii.

10 noiembrie 194010 noiembrie 1940
 Prabusire completa, spre NPrabusire completa, spre N--E, diagonalE, diagonal
 Proiectantul Proiectantul Ing. Mavrodin a murit in cladireIng. Mavrodin a murit in cladire



Blocul Blocul Carlton: o Carlton: o ipotezaipoteza asupraasupra prabusiriiprabusirii
Prof. Prof. Hangan (1962, 1963)Hangan (1962, 1963)

 StructuraStructura nu era nu era 
calculatacalculata la la 
seismseism

 StalpulStalpul lamelarlamelar
de colt de la de colt de la 
parterparter ss--a a ruptrupt

 ApoiApoi structurastructura ss--a a 

2525

 ApoiApoi structurastructura ss--a a 
ruptrupt sisi pepe
inaltimeinaltime

Blocul Carlton – ruinele in 
dimineata de dupa prabusire 
– ruinele pe directia 
diagonala NE spre Sala Dalles
(Foto Min. Propagandei) 



Expertize efectuate de Prof. A. Beles si M. Hangan (1941)Expertize efectuate de Prof. A. Beles si M. Hangan (1941)

CauzeCauze tehnicetehnice
 dozajdozaj dede cimentciment acceptabilacceptabil sisi marcimarci dede betonbeton variabilevariabile,, uneleunele

neacceptabileneacceptabile,, dardar inin spiritulspiritul epociiepocii;;
 asimetrieasimetrie arhitecturalaarhitecturala generalagenerala inin planplan sisi pepe verticalaverticala,,
 stalpistalpi lamelarilamelari cucu formeforme (b=(b=00,,2222 mm;; h=h= 11,,7070 m)m) sisi rapoarterapoarte h/bh/b nerationalenerationale --

h/bh/b == 55……77),), continuaticontinuati pepe verticalaverticala cucu stalpistalpi inin formaforma dede LL sausau circularicirculari,,
amplasatiamplasati neuniformneuniform inin planplan

 discontinuitatidiscontinuitati sisi dezaxaridezaxari dede stalpistalpi pepe verticalaverticala;;
 rezemarirezemari indirecteindirecte dede ordinulordinul 22,, 33 sisi 44 ((stalpistalpi pepe grinzigrinzi carecare rezemaurezemau pepe altealte

grinzigrinzi)),, rosturirosturi dede lucrulucru inin betonbeton ;;
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 ggrinzirinzi cucu sectiunisectiuni marimari rezematerezemate pepe stalpistalpi slabislabi,, sausau grinzigrinzi transversaletransversale
ingusteinguste

 procenteleprocentele dede armarearmare subsub limitalimita dede 88%% dindin circularacirculara germanagermana ((utilizatautilizata caca
referintareferinta,, dardar neobligatorieneobligatorie inin Romania),Romania), ajungandajungand lala 00,,55%% ((BelesBeles,, 19411941)) ;;

LectiaLectia CarltonCarlton
 blocul  a fost prima „victima”, primul colaps al unei structuri moderne inalte din blocul  a fost prima „victima”, primul colaps al unei structuri moderne inalte din 

beton armat la cutremur in Europa, in special la unul de Vrancea; beton armat la cutremur in Europa, in special la unul de Vrancea; 
 a fost studiat de Prof. A. Sieberg din Germania a fost studiat de Prof. A. Sieberg din Germania sisi a constituit surpriza si marele a constituit surpriza si marele 

dezastru urban al cutremurului din 10 noiembrie 1940, dezastru urban al cutremurului din 10 noiembrie 1940, 
 Desi a Desi a fostfost consideratconsiderat unicunic, , bloculblocul a fost in realitate o structura a fost in realitate o structura 

reprezentativa pentru limitele arhitecturii si ingineriei de constructii din reprezentativa pentru limitele arhitecturii si ingineriei de constructii din 
epoca; epoca; 



Inregistrare incompleta a seismologilor la cutremurul de 
Vrancea din 10.11.1940

Suspensia pendulului aparatului a cedat 
(Gh. Petrescu, 1955)



1940 1940 AvariiAvarii sausau prprăbușiri ăbușiri la la turle de bisericiturle de biserici

Biserica Boteanu 
înainte de cutremur, după 1940 și cu turlele refacute in 2013
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 colapsul colapsul Blocului Carlton Blocului Carlton aa fost un semnal dur si nu pe deplin fost un semnal dur si nu pe deplin 
inteles cu privire la necesitatea de a integra cerintele celor inteles cu privire la necesitatea de a integra cerintele celor 
doua branse pe intreaga durata a realizarii unei cladiri. doua branse pe intreaga durata a realizarii unei cladiri. 

 a lansat o dezbatere inginereasca si arhitecturala despre regimul de a lansat o dezbatere inginereasca si arhitecturala despre regimul de 
inaltime admisibil si conformarea arhitecturalinaltime admisibil si conformarea arhitectural--structuralastructurala

 astfel, astfel, a constituit un factor important pentru initierea ingineriei a constituit un factor important pentru initierea ingineriei 
seismice si a reglementarilor de proiectare la cutremur din 1942 seismice si a reglementarilor de proiectare la cutremur din 1942 
si 1945 in Romania; si 1945 in Romania; 

EVOLUTIA CODURILOR INGINERESTI CA 
URMARE A SEISMULUI DIN 1940

2929

si 1945 in Romania; si 1945 in Romania; 
 ddupa 1942 supa 1942 s--a introdus obligatia inginerilor proiectanti de a a introdus obligatia inginerilor proiectanti de a 

semna proiectele pentru autorizatie; semna proiectele pentru autorizatie; 
 „Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din „Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din 

cauza cutremurelor si pentru refacerea celor degradate”, cauza cutremurelor si pentru refacerea celor degradate”, 
aprobate de MLPC la 30 decembrie 1941 si publicate la 19 aprobate de MLPC la 30 decembrie 1941 si publicate la 19 
ianuarie 1942ianuarie 1942

 „Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din „Instructiunile pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din 
cauza cutremurelor” (MCLP, 1945)cauza cutremurelor” (MCLP, 1945)



 Nationalizarea cladirilor Nationalizarea cladirilor -- Uitarea avariilor din 1940Uitarea avariilor din 1940
 Norme provizorii 1950...1963 Norme provizorii 1950...1963 –– 5% forta seismica5% forta seismica
 Harta de zonare 2923/1952...2923/1963 Harta de zonare 2923/1952...2923/1963 --

•• 1952 1952 -- Bucuresti grad seismic 8 Bucuresti grad seismic 8 
•• 1963 1963 –– Bucuresti grad seismic 7 !!!Bucuresti grad seismic 7 !!!

PROIECTAREA ANTISEISMICA DUPĂ 1950 –
pași pozitivi dar și lipsă de date privind cuantificarea 

acțiunii seismice
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•• 1963 1963 –– Bucuresti grad seismic 7 !!!Bucuresti grad seismic 7 !!!
 Norme obligatorii Norme obligatorii -- Normativele P13Normativele P13--1963, P131963, P13--1970 1970 ––

 dar coeficienti seismici redusi, deoarece nu aveam dar coeficienti seismici redusi, deoarece nu aveam 
date instrumentale localedate instrumentale locale

 Arhitectura “PostArhitectura “Post--avangarda” ??? Cartiere noiavangarda” ??? Cartiere noi
 Simetrie structuralaSimetrie structurala

 Proiecte tip Proiecte tip 
 PrefabricatePrefabricate

 Blocuri inalte “accent” Blocuri inalte “accent” -- structuri presupuse a reduce forta structuri presupuse a reduce forta 
seismicaseismica

 Blocuri cu spatii comerciale la parter Blocuri cu spatii comerciale la parter –– “parter slab”“parter slab”



Cutremurul Cutremurul ““surprizsurprizăă” (???) ” (???) din 4.03.1977din 4.03.1977, , 
M 7,2 GM 7,2 G--R; Mw 7,5 R; Mw 7,5 

Harta Harta 
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izoseisteizoseiste



CUTREMUR 4 MARTIE 1977CUTREMUR 4 MARTIE 1977 MMGRGR=7,2=7,2 ; ; MwMw 7,57,5

 Intensitati MSK 7 pe o mare arie, zona de intensitati I = Intensitati MSK 7 pe o mare arie, zona de intensitati I = 
VIII VIII -- extindere moderata la curbura Carpatilor extindere moderata la curbura Carpatilor si si 
amplificari cu I = VIII de la Bucuresti, Zimnicea si Iasi, amplificari cu I = VIII de la Bucuresti, Zimnicea si Iasi, 
cca. cca. 55--10 % din teritoriu. 10 % din teritoriu. 

 2, 048 miliarde USD pierderi, 2, 048 miliarde USD pierderi, peste 50% fiind la locuinte; peste 50% fiind la locuinte; 
 Echivalent 5% PIB din 1977 (Georgescu, 1992)Echivalent 5% PIB din 1977 (Georgescu, 1992)
 1,578 1,578 morti, morti, 11,321 11,321 ranitiraniti (90% (90% dintre morti si dintre morti si 67% 67% dintre dintre 

raniti in Bucurestiraniti in Bucuresti
(Raport Banca Mondiala, 1978). (Raport Banca Mondiala, 1978). 
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(Raport Banca Mondiala, 1978). (Raport Banca Mondiala, 1978). 
 Sunt indicate si alte pierderi dar fara cuantificareSunt indicate si alte pierderi dar fara cuantificare
 Bucuresti Bucuresti –– 70% din pierderi = 1,4 mld. US$ 70% din pierderi = 1,4 mld. US$ 
 Reconstructia si invatamintele de dupa 1940 siReconstructia si invatamintele de dupa 1940 si--au facut au facut 

efectul in primul rand in zona epicentrala in privinta efectul in primul rand in zona epicentrala in privinta 
cladirilor curente din zidarie: alcatuire, centuri, calcanecladirilor curente din zidarie: alcatuire, centuri, calcane

 Reabilitarile ineficiente siReabilitarile ineficiente si--au manifestat impactul au manifestat impactul 
negativnegativ

 Solutiile constructive insuficient testate au cauzat Solutiile constructive insuficient testate au cauzat 
grave avariigrave avarii



4 martie 1977 4 martie 1977 –– 28 cladiri pre28 cladiri pre--1940 prabusite 1940 prabusite 
sau demolate sau demolate -- Cofetaria NestorCofetaria Nestor
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Bucuresti, 4 martie 1977Bucuresti, 4 martie 1977
Colaps Blocuri Colonade Colaps Blocuri Colonade -- Ion GhikaIon Ghika

Cladirea preCladirea pre--1940 din dreapta, cu diagonale, a rezistat 1940 din dreapta, cu diagonale, a rezistat 
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Ce am invatat in 1977 ?Ce am invatat in 1977 ?
Prabusirile au fost cauzate de avariile “usoare” din Prabusirile au fost cauzate de avariile “usoare” din 

1940 care au fost uitate pana in 19771940 care au fost uitate pana in 1977

Un dUn dezastru ezastru cauzat de lipsa cauzat de lipsa reabilitarreabilitarii ii 
structurale dupa 1940structurale dupa 1940

 Prabusirile din 1977 au fost in mare masura Prabusirile din 1977 au fost in mare masura la la 
cladiri la care se apreciase in 1940 ca avariile cladiri la care se apreciase in 1940 ca avariile 
sunt usoare si reparabilesunt usoare si reparabilesunt usoare si reparabilesunt usoare si reparabile

 Colaps: Casata, Brezoianu 7, Scala Colaps: Casata, Brezoianu 7, Scala 

 Prabusiri partiale: WilsonPrabusiri partiale: Wilson

 Avarii grave: Pherekide, Calea Victoriei 95Avarii grave: Pherekide, Calea Victoriei 95

 Consolidari / Reparatii salvatoare:Consolidari / Reparatii salvatoare:

 Podgoria (Beles)Podgoria (Beles)



 ApareApare pepe listalista
BelesBeles sisi HanganHangan
sisi in in articolularticolul uitatuitat
al Prof. al Prof. ChristeaChristea
NiculescuNiculescu, in , in 
BautechnikBautechnik 19411941

BLOCUL BROSTENI-CASATA 1940: Avarii grave, uitate
dupa 1948

Foto avarii stalp 
colt 1940

 AvarieAvarie a a stalpuluistalpului
de colt la de colt la etajuletajul 2, 2, 
absentaabsenta etrieriloretrierilor
pepe o o inaltimeinaltime de de 
celcel putinputin 50 cm, 50 cm, 
farafara
suprapunereasuprapunerea
barelorbarelor verticaleverticale
de de armaturaarmatura



BloculBlocul CasataCasata / / camasuitcamasuit doar doar panapana pestepeste etajuletajul
2 s2 s--a a prabusitprabusit in 1977 in 1977 tocmaitocmai pepe acelacel colt colt 

reparatreparat .....(Si era o avarie atat de “locala”....!?! ).(Si era o avarie atat de “locala”....!?! )



1977 1977 -- PierderiPierderi la la cladiricladiri
 OFICIALOFICIAL
 156.000 156.000 apartmenteapartmente urbane urbane sisi 21.500 case  21.500 case  ruralerurale distrusedistruse

sausau gravgrav avariateavariate;;
 altealte 366.000 366.000 apartamenteapartamente urbane urbane sisi 117.000 case 117.000 case ruralerurale

aveauaveau nevoienevoie de de reparatiireparatii

 CONFIDENTIALCONFIDENTIAL
DateDate ICCPDC,ICCPDC, 19781978
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 DateDate ICCPDC,ICCPDC, 19781978
 1919 judetejudete plusplus BucurestiBucuresti
 742742..259259 cladiricladiri dede locuitlocuit prabusiteprabusite sausau gravgrav avariateavariate,,

•• dindin carecare 3535..600600 locuintelocuinte prabusiteprabusite sausau nereparabilenereparabile
((44..88%%));;

 351351..835835 locuintelocuinte dede consolidatconsolidat ((4747..44%%));;
 354354..824824 locuintelocuinte dede reparatreparat ((4747..88%%));;

 88..228228 unitatiunitati socialsocial--culturaleculturale distrusedistruse sausau avariateavariate
((2828..88%%))..



1977 1977 -- Variatia teritoriala a procentului locuintelor afectateVariatia teritoriala a procentului locuintelor afectate conf. date conf. date 
ICCPDC.ICCPDC.

Amplificari la mari distante: Iasi, DoljAmplificari la mari distante: Iasi, Dolj
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Inregistrare 
incompleta miscarii 

seismice la 4.03.1977

Seismograful CFPS din Statia 
Bucuresti a fost scos din 

functiune

(Radu si Apopei, 1979, pag. 60)(Radu si Apopei, 1979, pag. 60)



DIN FERICIRE, RETEAUA SEISMICA A 
INCERC A OBTINUT

O ACCELEROGRAMA UNICĂ LA 
4.03.1977
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INCERCINCERC
19771977

AccelerografAccelerograf
SMAC BSMAC B
JaponiaJaponia

din din 
ReteauaReteaua SeismicaSeismica
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ReteauaReteaua SeismicaSeismica
INCERCINCERC

care exista din 1967care exista din 1967



Acest accelerograf japonez Acest accelerograf japonez SMACSMAC--B B a furnizat a furnizat 
singura accelerograma de interes ingineresc la singura accelerograma de interes ingineresc la 

sediul INCERC, la 4.03.1977sediul INCERC, la 4.03.1977
 Importanta eImportanta extraordinarxtraordinaraa ::

 SS--a “descoperit”  existenta continutului spectral specific, a “descoperit”  existenta continutului spectral specific, 
oscilatii cu componente de perioada lunga 1,5s…1,8s, oscilatii cu componente de perioada lunga 1,5s…1,8s, 
complet diferite de acela ale cutremurelor de tip californian complet diferite de acela ale cutremurelor de tip californian --
de suprafata de suprafata -- din normativul P13/1963 si P13/1970din normativul P13/1963 si P13/1970

 Acceleratii mult mai mari ca in normativAcceleratii mult mai mari ca in normativ
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 CladirileCladirile zveltezvelte suprasolicitatesuprasolicitate
 ReteauaReteaua INCERC a INCERC a obtinutobtinut incainca 2 2 accelerogrameaccelerograme partialepartiale –– in in 

Balta Alba Balta Alba sisi la la VrancioaiaVrancioaia, ca , ca sisi 2 2 deplasogramedeplasograme pe pe lentilalentila de de 
seismoscopseismoscop la la BucurestiBucuresti sisi GalatiGalati

 ReteleleRetelele de tip “strong motion” sunt de tip “strong motion” sunt extremextrem de de necesarenecesare
 UNICITATEA ACCELEROGRAMEI INCERC UNICITATEA ACCELEROGRAMEI INCERC esteeste data data sisi de de faptulfaptul

ca, din ca, din pacatepacate, la , la aparateleaparatele seismologiceseismologice de tip 1940 de tip 1940 suspensiasuspensia
pendululuipendulului a a cedatcedat sisi in 1977 in 1977 iariar altelealtele nu au nu au functionatfunctionat



EXPERIENtA COMPORTĂRII UNOR CLĂDIRI, DOTĂRI sI
SPAtII PUBLICE CU MARI AGLOMERĂRI DE PERSOANE
LA CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977

Deoarece seismul s-a produs la orele 21:22 , multe săli de spectacol
erau ocupate. La multe săli de spectacole s-au produs deteriorări.

Cele mai multe date se referă la căminele culturale din localitătile
rurale, de obicei amenajate în clădiri vechi, sau în clădiri construite
adesea cu mijloace locale, cu materiale de slabă calitate si fără măsuri de
protectie antiseismică.
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protectie antiseismică.
În judetul Prahova au fost distruse 14 cămine culturale. De

asemenea s-au avariat si o serie de cinematografe functionând în clădiri
vechi, în orase mici sau în localităti în curs de urbanizare. Unele din ele
au fost demolate sau propuse pentru demolare sau dezafectare (la
Zimnicea, la Focsani, cinema Unirea – la Plopeni, la Tulcea – cinema 7
Noiembrie etc).

La Câmpina, unde cutremurul a fost deosebit de puternic, s-a
deteriorat si un cinematograf nou, construit în ultimele decenii, înainte de
1977.



În Bucuresti sunt cunoscute
efectele asupra unui număr mare de
persoane din câteva săli mari de
spectacole, astfel:
 la Sala Mare a Palatului,
construita in 1963, seismul a surprins
sala plină în timpul ulării unui film,
primele miscări si zgomote fiind
confundate cu actiunea filmului. Nu s-
a produs panică, unele persoane s-
au protejat între rândurile de scaune,

La cutremurul Skopje din 1963 sala de 
Expozitii no. 1, deschidere 30 m, grosime 
panza 6 cm, rezemata pe 4 stalpi puternici 
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au protejat între rândurile de scaune,
câtiva ingineri prezenti în sală au
atras atentia că sala este sigură. Desi
s-a întrerupt curentul electric, a
functionat iluminatul de sigurantă;
unii spectatori care se aflau pe
lateralele sălii s-au evacuat în fugă,
iar unii s-au rănit căzând pe trepte
sau lovindu-se de vitrajele de la
iesire.

dar calculati numai la forte gravitationale. 
Parterul era relativ rigid, dar etajul era 
flexibil



La Atheneul Român se desfăsura un concert. 
la Teatrul National spectatorii aflati în pauză au iesit în 
spatiul liber din zona adiacentă.
la Opera Română trupa de interpreti s-a refugiat la subsol.

Pavilionul Expozitiei Nationale EREN / ROMEXPO a Pavilionul Expozitiei Nationale EREN / ROMEXPO a 
prezentat avarii la stâlpii perimetrali.



La Atheneul Român se desfăsura un concert; la Teatrul National spectatorii 
aflati în pauză au iesit în spatiul liber din zona adiacentă, la Opera Română trupa 
de interpreti s-a refugiat la subsol.

Pavilionul Expozitiei Nationale EREN / ROMEXPO a prezentat avarii la stâlpii 
perimetrali.
La Iasi, seismul a surprins spectatorii în sala Filarmonicii, ceea ce a condus la o 
evacuare pripită a orchestrei lsi spectatorilor. Teatrul National s-a comportat 
relativ bine în 1977 după recenta consolidare.

Ca urmare a cutremurului de la 4.03.1977, în Bucuresti, au fost închise
temporar 14 cinematografe, dintre care la unele s-au executat reparatii usoare si
au fost redate în exploatare, la altele – mai grav avariate- s-au executat
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au fost redate în exploatare, la altele – mai grav avariate- s-au executat
lucrări de consolidare, iar câteva au fost dezafectate.
Avarii de mai mare s-au mai mică importantă s-au produs si la alte clădiri
culturale, cum sunt unele case de cultură, cluburi, biblioteci, teatre,
muzee, case memoriale etc.
La Ploiesti s-a avariat grav Palatul Culturii, prăbusirea boltilor din holul
central punând în evidentă pericolele potentiale în cazul în care ar fi fost
prezente aglomerări de persoane.
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Clădiri ale Ministerului Justitiei
Au fost avariate 38 de imobile utilizate pentru tribunale, judecătorii si
notariate de stat, dintre care 3 foarte grav avariate si 12 grav
avariate, în majoritate constructii foarte vechi.

Restaurante, baruri, cofetării
Dintre unitătile de alimentatie publică prăbusite sau grav avariate, cu
efecte specifice asupra persoanelor aflate în incintă, sunt cunoscute
următoarele cazuri din Bucuresti:
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următoarele cazuri din Bucuresti:
-restaurantul Dunărea, pensiunea Bulevard;
-cofetăriile Scala, Casata si Nestor (în curs de renovare la data
seismului);
-barul Continental, cu blocarea în subsol a trei persoane salvate după
250 de ore;
În aceste cazuri s-au înregistrat victime dar sunt cunoscute si cazuri
de persoane salvate datorită unor circumstante specifice.



4 martie 1977 – Avarii grave 
la Blocul (pre-1940) cu 
restaurantul Dunărea din 
București
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Astfel, la restaurantul Dunărea prăbusirea a afectat doar partial sălile
restaurantului, în timp ce în subsolul cofetăriei Scala o femeie de 35 de
ani a supravietuit peste 60 de ore într-un spatiu sub ruine, fiind
protejată de o masă metalică si o cuvă de spălătorie. Acest caz
probează si justifică eficienta măsurilor de protectie individuală
recomandate de experienta concretă la seisme.

Săli de muzee
În Bucuresti s-au înregistrat fisuri la clădire si distrugeri de obiecte de
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În Bucuresti s-au înregistrat fisuri la clădire si distrugeri de obiecte de
artă, patrimoniul fiind pus în pericol de spargerea unor tevi de calorifer
si inundarea cu apă fierbinte. La Muzeul National de Istorie Naturală a
izbucnit un incendiu. La Craiova s-a avariat grav Muzul de Artă. La Iasi
Palatul Culturii a fost avariat.

Amfiteatre si auditorii
În Bucuresti s-au avariat, fără a produce victime, nefiind ocupate,
cupolele unor amfiteatre de la ASE si cupola Aulei Rectoratului de la
Politehnică.



4 martie 1977 – Avarii grave la corpul central - Facultatea 
de Medicină din București
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Cutremurul din 4 martie 1977 Cutremurul din 4 martie 1977 –– ss--a produs noaptea, a produs noaptea, 
scolile si universitatile erau liberescolile si universitatile erau libere
Bucuresti: Facultatea de chimieBucuresti: Facultatea de chimie



Magazine
La ora producerii cutremurului cele mai multe unităti de acest tip erau
închise. Magazinele amenajate la parterul clădirilor de locuit au suferit
avarii specifice structurilor pe cadre si cu parter elastic, iar magazinele
amenajate în clădiri vechi de zidărie, cu regim de înăltime P si P+1, au
suferit avarii similare clădirilor de locuit de acest tip.
În localitătile mici puternic afectate de cutremur, Zimnicea, Câmpina, Mizil,
o serie de clădiri din centrele comerciale, cu vechime mai mare au fost
puternic degradate.
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În ceea ce priveste magazinele mari, de tip universal, poate fi amintit
magazinul Victoria din Bucuresti, unde avariile au obligat să se
întrerupă activitatea comercială în unele zone ale clădirii la etajele
superioare unde s-au produs crăpături de ziduri si fisuri în elementele de
beton armat. Precizăm că la clădirea acestui magazin s-au făcut
nenumărate interventii în decursul timpului, care au avut o influentă
negativă asupra capacitătii structurii de a suporta actiunea sarcinilor
seismice.



La Ploiesti, la complexul halelor centrale s-au produs
avarii la peretii de zidărie si s-au rupt ambele turnuri, care s-
au dislocat prin deplasări laterale sI rotiri.

Dintre structurile noi, este cunoscut cazul magazinului
universal de la Slatina, dat în functiune în anul 1976, unde s-
au produs fisurări la câteva grinzi, explicate de către
IPROCOM printr-o executie mai putin îngrijită în zonele
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IPROCOM printr-o executie mai putin îngrijită în zonele
respective.

De asemenea, la Zimnicea clădirea complexului
comercial cu structura pe cadre a suferit avarii importante la
stâlpi si grinzi.



Clădiri pentru cult – biserici

Desi la 4.03.1977 s-au produs multe avarii grave si deteriorări la
biserici si alte lăcasuri de cult, la ora seismului acestea nu erau, în
general, ocupate cu credinciosi. Dar potentialul de afectare a unor
mase mari de persoane există, astfel încât prezintă interes modul de
avariere.
Astfel, la Ploiesti, a căzut una din cele două turle laterale ale
catedralei Sf. Ion, s-a fisurat grav zidăria la biserica Sf. Vineri si la
clopotnita acesteia, iar la biserica Sf. Vasile s-a prăbusit partial turnul
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clopotnita acesteia, iar la biserica Sf. Vasile s-a prăbusit partial turnul
de peste pronaos cu rol de clopotnită (care ulterior a fost demolat) si
s-a avariat puternic zidăria absidelor. La Văleni de Munte s-a prăbusit
turla uneia dintre biserici.
La Bucuresti, a căzut una din turlele laterale ale bisericii Sf. Spiridon,
turla bisericii vechi Sf. Elefterie, iar la biserica nouă Sf. Elefterie
existau crăpături la 450 , în peretii absidei de nord. De asemenea s-a
deteriorat puternic biserica Sf. Vineri, cu dislocări la zidăria peretilor.
Campanila Bisericii italiene a fost forfecată mai sus de jumătatea
înaltimii sale, prin crăpături înclinate în zidărie, având si o usoară
tendintă de rotire a părtii superioare fată de cea inferioară.



La Craiova a căzut turla Bisericii Catolice si a celei Luterane, iar
Biserica din strada Brestei s-a prăbusit.

La Iasi, aproximativ jumătate din cele 50 de biserici au avut de
suferit de pe urma cutremurului. La Catedrala Mitropoliei, s-au forfecat
pilastrii la cele două turle dinspre vest.

La Biserica Sf. Haralambie din cartierul Sărărie a căzut o turlă, iar
la Biserica 40 de Sfinti peretii s-au fisurat puternic pe verticală.

După cum se stie, bisericile, prin modul lor de constructie si prin
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După cum se stie, bisericile, prin modul lor de constructie si prin
volumul lor specific, cu acoperirea deschiderilor cu arce si bolti care
produc împingeri în pereti si cu turnuri înalte care constituie mase
importante ce pot intra în vibratie independentă fată de restul
constructiei, au constituit întotdeauna o categorie de clădiri care au
avut mult de suferit la actiunea cutremurului.

În general s-a observat tedinta de desfacere a celor doi pereti
longitudinali, sub actiunea împingerilor exercitate de bolti, în special
acolo unde nu existau tiranti transversali la nivelul nasterii arcelor.



La majoritatea turnurilor bisericilor, fisurile si crăpăturile pilastrilor s-
au produs si datorită efectului de torsiune. Astfel turnul bisericii Sf.
Nicolae Domnesc din piata Palatului Cultural de la Iasi, prezenta o rotire
si o translatie în plan orizontal, pilastrii fiind forfecati si deplasati cu circa
1-3 cm din pozitia initială la 1-1,5 m fată de baza turnului.

Între bisericile cu degradări mari din Iasi mai pot fi enumerate
biserica Banu, biserica lipovenească, iar dintre cele care nu au avut de
suferit sunt bisericile Trei Ierarhi, Golia, Galata, Cetătuia – acestea din
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suferit sunt bisericile Trei Ierarhi, Golia, Galata, Cetătuia – acestea din
urmă restaurate si consolidate de curând.

si în alte localităti, chiar acolo unde cutremurul s-a resimtit mai putin
intens, unele biserici vechi au avut de suferit. Astfel, la Râmnicu Vâlcea,
la biserica Sf. Gheorghe, s-au produs fisuri prin pereti, bolti si cupole,
după directia E-V, precum si fisuri la cheile de boltă ale arcelor de la
ferestre.



CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU DIN 1977, CU TOT CARACTERUL DE DEZASTRU DIN 1977, 
CIFRELE ARATA CA INVESTITIA IN STIINTA CIFRELE ARATA CA INVESTITIA IN STIINTA 

PROIECTARII ANTISEISMICE SE RASPLATESTEPROIECTARII ANTISEISMICE SE RASPLATESTE

 STRUCTURILE DE DUPA 1950 AU REZISTAT STRUCTURILE DE DUPA 1950 AU REZISTAT 
ONORABIL ONORABIL -- PENTRU PROTECTIA VIETIIPENTRU PROTECTIA VIETII

 BucurestiBucuresti
 In cele 3 cladiri noi, partial prabusite, erau cca 40 apartamente In cele 3 cladiri noi, partial prabusite, erau cca 40 apartamente 

din 400.000 construite intre 1950din 400.000 construite intre 1950--19771977
•• adica 1/10.000 prabusiteadica 1/10.000 prabusite
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•• adica 1/10.000 prabusiteadica 1/10.000 prabusite
 Romania Romania –– in zone de intensitate peste 7 MSKin zone de intensitate peste 7 MSK

•• 0,3/10.000 prabusite 0,3/10.000 prabusite 
H. Sandi, 1985H. Sandi, 1985

 ACESTE PROCENTE AU CREAT INSA SI ILUZII CU ACESTE PROCENTE AU CREAT INSA SI ILUZII CU 
PRIVIRE LA REZISTENTA.PRIVIRE LA REZISTENTA.

 SS--A MIMINALIZAT CEEA CE POT CAUZA IN VIITOR A MIMINALIZAT CEEA CE POT CAUZA IN VIITOR 
AVARIILE GREU VIZIBILE SI NIVELURILE REDUSE AVARIILE GREU VIZIBILE SI NIVELURILE REDUSE 
ALE FORTELOR DE CALCUL DIN CODURILE PREALE FORTELOR DE CALCUL DIN CODURILE PRE--
19771977



Doar 3 cladiri proiectate seismic sDoar 3 cladiri proiectate seismic s--au prabusitau prabusit
Centrul de calcul MTTC, 1977Centrul de calcul MTTC, 1977

Structura incarcata, Structura incarcata, 
armare transversala armare transversala 
insuficientainsuficienta la capitella capitel
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Bloc Bloc OD 16 OD 16 Bucuresti, Bucuresti, Bd. Pacii nr 7, Bd. Pacii nr 7, 
4 martie 4 martie 19771977

O sectiune prabusitaO sectiune prabusita
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Arhitectura poate induce Arhitectura poate induce 
vulnerabilitati.vulnerabilitati.

OD OD –– orientare dubla a orientare dubla a 
apartamentelor ceruta de apartamentelor ceruta de 

iluminareiluminare. Un singur . Un singur 
perete structural perete structural 

longitudinallongitudinal

6262



 Bloc Bloc LizeanuLizeanu

 ColapsColaps partialpartial

o o sectiunesectiune

 PrePre--19631963

 Era un Era un proiectproiect

retrasretras dejadeja din din uzuz
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 ParterParter slab slab –– flexibilflexibil

 Nu a Nu a fostfost taiattaiat nicinici un un 
stalpstalp la la LotoLoto--PronoProno

 Dacia Dacia aveaavea locloc pepe geamgeam !!



Blocul de locuinte nr. 30 din sos. stefan cel Mare nr. Blocul de locuinte nr. 30 din sos. stefan cel Mare nr. 

33, colt cu Str. Lizeanu. Planuri de parter si etaj33, colt cu Str. Lizeanu. Planuri de parter si etaj..
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 NoiNoi hartiharti de de zonarezonare seismicaseismica, 1977 , 1977 –– sporurisporuri sisi apoiapoi
scaderiscaderi !!! !!! Dictate politic !Dictate politic !

 NoulNoul normativnormativ de de proiectareproiectare P100/1978, P100/1981P100/1978, P100/1981
 SpectruSpectru –– curbacurba beta cu beta cu palierpalier panapana la 1,5 sla 1,5 s

 StudiiStudii monograficemonografice despredespre cutremurcutremur: : 
 ComisiaComisia CNST CNST –– 1977, 1977, CoordCoord. Acad. Stefan . Acad. Stefan BalanBalan
 ICCPDC ICCPDC –– 19771977--19781978

1977 - IMPACT TEHNICO-STIINTIFIC IMEDIAT

ICCPDC ICCPDC –– 19771977--19781978
 CFPS CFPS -- 19791979
 Ed. Ed. AcademieiAcademiei –– 1982 1982 

 CoduriCoduri de de proiectareproiectare noinoi in URSS in URSS sisi BulgariaBulgaria
 Carte Acad. Carte Acad. BulgaraBulgara de de StiinteStiinte –– 19811981
 RapoarteRapoarte ale ale specialistilorspecialistilor strainistraini: SUA, URSS, : SUA, URSS, 

JaponiaJaponia, , TurciaTurcia, Iran, China, , Iran, China, IugoslaviaIugoslavia, UNESCO, UNESCO
 AccelerografeAccelerografe US AID, US AID, 
 Fond SUA Fond SUA pentrupentru StatiaStatia SeismicaSeismica INCERC INCERC BucurestiBucuresti
 ProiecteProiecte PNUD PNUD 



M 5,4; h 15 km, Io VI-VII MM (miscare cu soc unic, cu acceleratie
posibila foarte mare, probabil de perioada scurta, epicentru la sud-
est de Tulcea).
Preponderent avarii nestructurale dar a cauzat avarii importante la
ziduri interioare, ciocniri la rost, la CPJ - cladirea administrativa
judeteana, P+6, situata in apropiere de lunca.

Cutremurul crustal de la Tulcea / Bestepe 
13 noiembrie 1981

judeteana, P+6, situata in apropiere de lunca.
Cladirile situate pe deal, pe strate de loess, uneori cu roca la
suprafata, de ex. Liceul Pedagogic, au suferit mai mult, la nivel de
grad VIII;
In acelasi timp, blocurile si Sala de sport scoala nr. 10, situate langa
Dunare, pe strate aluvionare, s-au comportat bine;
In cimitirul Eternitatea s-au rasturnat sau rotit aproape toate pietrele
funerare de tip obelisc, cee ce nu s-a intamplat in 1977, ar conduce la
gradul VIII



Liceul pedagogic Tulcea – Sala de sport
Avarii la cutremurul din 13 noiembrie 1981



Consiliul Județean Tulcea
Avarii la cutremurul din 13 noiembrie 1981- Doua corpuri de cladire 
P+2/S+P+3 si  P+6 - Ciocniri intre corpuri
• Raport investigatii INCERC (SCI, 5-6, 1982)

Corpul inalt – în 1981 a suferit avarii ale 
pereților interiori, care de la etajul 3 la 6 
fuseseră construiți separat de cadrele 
de beton armat, lucrand independent
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Avarii etajul 2 



Tulcea, cutremur 1981

Magazinul Universal Diana –
fațada inițială - s-a modificat 
in 1979 prin adaugarea de 
ferestre, zidaria din jurul 
golurilor s-a fisurat grav in 
1981



În 1990, primul cutremur de Vrancea resimtit în timpul zilei la 30 mai a surprins În 1990, primul cutremur de Vrancea resimtit în timpul zilei la 30 mai a surprins 
multe institutii si persoane în plină activitate. Bmulte institutii si persoane în plină activitate. Bloc Colentinaloc Colentina

Caderea unor tencuieli groase de la rostul intre tronsoane a omorat Caderea unor tencuieli groase de la rostul intre tronsoane a omorat doua persoane doua persoane 
care stateau la coada la un magazincare stateau la coada la un magazin



Cutremurul Banloc, Banat, 1991Cutremurul Banloc, Banat, 1991

 CutremurulCutremurul crustalcrustal dindin 1212 iulieiulie 19911991,, M=M=55,,77,, aa avariatavariat
55..000000 cladiricladiri ruralerurale,, scoalascoala sisi oo bisericabiserica
monumentalamonumentala dede arhitecturaarhitectura germanicagermanica,, dindin zidariezidarie..

 fondulfondul construitconstruit actualactual,, cucu oo vechimevechime subsub 100100 dede aniani
 cladiricladiri ruralerurale dindin chirpicichirpici masivimasivi,, cucu acoperisacoperis inin douadoua

pante,pante, cucu structurastructura dede lemnlemn,, cucu frontonulfrontonul lala stradastrada,,pante,pante, cucu structurastructura dede lemnlemn,, cucu frontonulfrontonul lala stradastrada,,
acestaacesta avandavand douadoua ferestreferestre,, cucu grindagrinda coameicoamei
rezematarezemata pepe spaletulspaletul dintredintre acesteaacestea..

 LaLa seismseism grindagrinda aa impinsimpins spaletulspaletul contribuindcontribuind lala unun
mecanismmecanism dede prabusireprabusire deosebitdeosebit dede periculospericulos.. EsteEste
interesantinteresant caca locuintelelocuintele dede chirpicichirpici sausau paiantapaianta dindin sudsud--
estulestul tariitarii,, cucu acoperisacoperis inin patrupatru pantepante sisi rezemarerezemare aa
grinzilorgrinzilor pepe conturcontur,, nunu prezintaprezinta unun astfelastfel dede mecanismmecanism dede
avariereavariere gravagrava..





Banloc 1991, caderea calcanelorBanloc 1991, caderea calcanelor



Cutremurul crustal de la BanlocCutremurul crustal de la Banloc--Timis din 12 iulie 1991Timis din 12 iulie 1991

 Prabusirea acoperisului scolii vechi precum  si a unor cosuri si Prabusirea acoperisului scolii vechi precum  si a unor cosuri si 
parapete in scoala veche, amenajata in fostul Conac Regal, parapete in scoala veche, amenajata in fostul Conac Regal, 
cladire cu P+1 etajecladire cu P+1 etaje

 La cabina de poarta sLa cabina de poarta s--a prabusit aticul blocand zona de acces. a prabusit aticul blocand zona de acces. 
 Din fericire elevii erau in vacanta. Din fericire elevii erau in vacanta. 

• S-a rupt grinda de 
coama care prin coama care prin 
prabusire a spart 
tavanul cazand in sala 
de clasa

• S-au rupt si au cazut 
cosurile de fum, au 
zburat tiglele de pe 
acoperis. 



Sindromul de stres post-traumatic (PTSD - “sindromul 
de dezastru”)

 Desi s-a manifestat si dupa 1977, sindromul de stres post-traumatic 
(PTSD - “sindromul de dezastru”), a fost mai putin studiat la noi. 

 Sindromul survine între cateva saptămani si cateva luni după 
expunerea la factorul stresant, si este însotit de reconstituirea si 
retrăirea evenimentelor traumatice grave, sentimente de 
disperare si dezvinovătire, impresia si convingerea obsesivă că 
evenimentul catastrofal se va produce din nou, ceea ce 
produce sentimentul intens de cădere psihică. 

 Cazurile deosebite trebuie identificate si se va apela la medicii de  Cazurile deosebite trebuie identificate si se va apela la medicii de 
specialitate. Copiii trebuie tratati cu mare grijă. 

 Ca urmare a cutremurelor repetate din Banat din 1991-1993 în zona 
Banloc-Voiteg, Dr. C.Lupu  din Timisoara (1997) a analizat 
tulburările psihice la copii si adolescenti din 12 localităti cu 
cca.13.000 locuitori, din care cca. 4.000 copii 0-16 ani. 

 S-a constatat că cca.60% din populatia infantojuvenilă s-a 
încadrat în criteriile “sindromului post-traumatic de dezastru”,
in cazurile investigate, PTSD s-a dezvoltat concomitent cu 
comorbiditatea psihiatrică depresivă, somatoformă, 
comportamentală si disociativă, tulburări de somn, consum de 
droguri sau chiar modificări durabile de personalitate. Studiile de 
evolutie au acoperit 6 ani, confirmand unele modificări durabile. 



 Noi harti de zonare seismica, 1977 Noi harti de zonare seismica, 1977 –– sporuri si apoi scaderi !!! sporuri si apoi scaderi !!! 
 1978 1978 -- SS--a adoptat Legea sigurantei constructiilor  si noi masuri privind a adoptat Legea sigurantei constructiilor  si noi masuri privind 

controlul calitatiicontrolul calitatii
 Noi normative de proiectare antiseismica P.100Noi normative de proiectare antiseismica P.100--1978, P.1001978, P.100--1981, P.1001981, P.100--

1991…19921991…1992
 OG nr.20/1994 privind reducerea riscului seismicOG nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic
 SS--a extins reteaua seismica INCERCa extins reteaua seismica INCERC
 NNormele ormele si si strategia de protectie antiseismicastrategia de protectie antiseismica, zonarea si microzonarea, , zonarea si microzonarea, 

PROGRESE SI STAGNARI 1977…202120
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 NNormele ormele si si strategia de protectie antiseismicastrategia de protectie antiseismica, zonarea si microzonarea, , zonarea si microzonarea, 
coeficientii seismici, coeficientii seismici, au fostau fost bazatbazatee pana in 1977, pana in 1977, ssi partial chiar pana in i partial chiar pana in 
1989, pe o aplicare limitata a conceptului de protectie antiseismica1989, pe o aplicare limitata a conceptului de protectie antiseismica, se , se 
aplicaaplicauu normativele normativele numai numai la constructii noi (la constructii noi (ssi acolo cu resurse limitate). i acolo cu resurse limitate). 

 MManagementulanagementul risculuiriscului seismicseismic 19771977……19891989 aa iimplicamplicatt numainumai conducereaconducerea
politicapolitica ssii institutiileinstitutiile dede statstat

 ConsolidarileConsolidarile auau fostfost limitatelimitate inin 44 iulieiulie 19771977 dindin dispozitiedispozitie politicapolitica
 Codul P100Codul P100--1/2006, rev. 2013 …capitol 10 componente nestructurale1/2006, rev. 2013 …capitol 10 componente nestructurale
 Codul P100Codul P100--3/2008 ref evaluare risc si consolidare cladiri existente3/2008 ref evaluare risc si consolidare cladiri existente



 SoluSoluttiileiile dede reducereareducerea risculuiriscului seismicseismic depinddepind dede
specialispecialisstiitii dindin::

•• iingineringineriaa dede structuristructuri
•• inginerieinginerie urbanurbanaa
•• arhitecturarhitecturaa--urbanismurbanism
•• administraadministrattieie publicpublicaa ssii managementmanagement alal dezastrelordezastrelor

 MMasuriasuri dede prepregatiregatire
 Marirea rMarirea ritmulitmuluiui consolidarilorconsolidarilor actuale actuale fata de fata de 

CE DORIM IN VIITOR: SA REDUCEM RISCUL SEISMIC
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 Marirea rMarirea ritmulitmuluiui consolidarilorconsolidarilor actuale actuale fata de fata de 
succesiuneasuccesiunea asteptabilaasteptabila a a unuiunui viitorviitor cutremurcutremur

 PPregatirearegatirea institutiilor institutiilor sprespre a face fata a face fata efectelorefectelor
cuantificatecuantificate
 salvaresalvare victimevictime, , spitalizarespitalizare urgentaurgenta
 cazarecazare temporara, provizorie temporara, provizorie –– hranirehranire sinistratisinistrati
 inspectieinspectie cladiricladiri
 demolare, depozitare moloz,demolare, depozitare moloz,
 consolidari consolidari –– reconstructie reconstructie –– remodelare urbana remodelare urbana 



RomaniaRomania  HHartaarta de de zonarezonare Cod P100Cod P100--1/2013 1/2013 pentrupentru proiectareproiectare
seismicaseismica pentrupentru perioadaperioada de de revenirerevenire de 225 de de 225 de aniani  BucurestiBucuresti 0.3 g0.3 g

(MLPDA/UTCB)(MLPDA/UTCB)

Grigore Stefanescu 
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Grigore Stefanescu 



RETEAUA DE ACCELEROGRAFE URBAN-INCERC 
MONITORIZEAZA CUTREMURELE PENTRU PROTECTIA 

SEISMICA A CONSTRUCTIILOR
Codurile actuale de proiectare a constructiilor la cutremur si hărtile de Codurile actuale de proiectare a constructiilor la cutremur si hărtile de 
zonare seismică se bazează pe datele furnizate în special de RNSC:zonare seismică se bazează pe datele furnizate în special de RNSC:

peste 100 de înregistrări la cutremurele din 30.08.1986 si 30 si peste 100 de înregistrări la cutremurele din 30.08.1986 si 30 si 
31.05.1990 31.05.1990 
contributia datelor acestei retele = cca. 75 % din totalul pe tarăcontributia datelor acestei retele = cca. 75 % din totalul pe tară
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Amplasarea celor 66 de statii seismice ale retelei INCD URBAN-INCERC, în corelatie cu harta de 
zonare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013 (PGA, IMR=225 ani)


