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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

Contractul nr. 24N/20 19 

Proiectul: Cercetări privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea securităţii 

spaţiului construit, cu generare semi-automată a hărţi lor PGA provenite din acţiuni 

seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă a vulnerabilităţii clădirilor 

instrumentate. 

Faza 12 - Achiziţia, stocarea şi prelucrarea datelor din acţiuni seismice sau alte 

surse vibratorii obţinute în perioada 2019-2021 

Termen de încheiere a fazei: 14.03.2022 

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 

dezastrelor etc.). 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

elaborarea hărţilor de zonare seismică, stabilirea criteriilor de microzoare a 

teritoriului; 

perfecţionarea normative lor 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, în 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 modurilor 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 . 

.1. Obiectivul fazei: 

în cadrul Fazei 12 a proiectului s-a îndeplinit, ca principal obiectiv prestabilit, 

centralizarea informaţiilor înregistrate ca urmare a activităţilor de instrumentare seismică 

temporara si permanenta in perioada 2019-2021. 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

evaluarea capacităţii implementării procesului de digitalizare a informaţiei obţinute 

prin instrumentare (temporara, permanenta) care ar putea susţine monitorizarea stării 

de sănătate structurale; 

centralizarea datelor din acţiuni seismice sau alte surse vibratorii obţinute în perioada 

2019-2021; 

analiza datelor înregistrate - reprezentarea accelerogramelor si spectre lor de 

răspuns/spectre Fourier corespunzătoare; hărţi cu distribuţia PGA pe teritoriul 

României; 



- transferul de cunoştinţe prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor conferinţe 

naţionale/internaţionale (USAMV, WMCAUS, WMESS, INCD URBAN-INCERC 

etc.) 

5. Rezumatul fazei 

Capitolul] - Introducere 

Oraşele inteligente se bazează pe managementul infrastructurii - sistemelor de 

alimentare cu apa, gaze si energie, dar pot fi avute in vedere si sistemele structurale si 

infrastructura clădirilor. In acest context, digitalizarea reprezintă procesul care se bazează 

pe o reţea de senzori de monitorizare a sănătăţii structurale a clădirilor, iar 

instrumentarea/monitorizarea seismica oferă oportunitatea de a genera harţi digitale, care 

centralizează toate datele tehnice ale unei clădiri, in plus cu infonnaţii privind evoluţia 

unor caracteristici dinamice de definire, pentru elementele de rezistenta, sau 

nestructurale, direcţiile de propagare a efectelor unui cutremur, sau referitoare la natura 

avariilor înregistrate (vizibile, sau nu). Aceste ansambluri de senzori includ tehnologii 

electrice, optice, mecanice, fotometrice, fotogrammetrice sau geodezice-in corelaţie cu 

funcţia cost-beneficiu, fiind necesar sa fie controlate si de la distanta si evoluţiile in 

funcţionarea lor sa fie stocate automat. 

Optimizarea permisă de digitalizare permite autorităţilor si proprietarilor să 

monitorizeze nu numai echipamentele pentru utilităţi, dar si comportarea de ansamblu a 

clădirilor. 

Prin digitalizarea susţinuta de serviciile de Internet, trebuie create funcţii 

digitalizate care sa sprijine global componentele şi serviciile critice ale infrastructurii 

unui oraş, dar in mod specific si transmiterea in timp real de date din amplasamente 

monitorizate, de tip free-field, sau clădire. Trebuie create noi instrumente pentru a susţine 

activitatea de urmărire in timp a construcţiilor, prin colectarea tuturor informaţiilor 

centralizat si cu posibilitatea de reactualizare permanenta, privind: 

- monitorizare/instrumentare nivel vibraţii, cutremure, alte surse (determinare 

caracteristici dinamice); 

- platformă suport pentru clădirile instrumentate/monitorizate bazată pe Cloud; 

- digitizarea patrimoniului construit si conservarea digitala - scanare laser 3D / releveu 

2D / model 3D / ortofoto (scanare 3D-modalitate de a obţine date precise despre 

clădire, comparaţii exacte intre etapele de dinainte si după reabilitare/consolidare) 



implementare politici de combatere schimbări climatice la nivel de fond construit, 

maximizând eficienţa energetică, utilizând materiale cu un conţinut redus de carbon 

în întregul ciclu de viaţă, crescând siguranţa in etapa de exploatare 

suport pentru implementarea şi promovarea soluţiilor de digitalizare în domeniul 

construcţii, arhitectură şi urbanism. 

Relaţia intre procesul de monitorizare a sănătăţii structurale şi al digitalizării 

In domeniul evaluării comportării clădirilor la acţiunea cutremurelor. 

digitalizarea presupune managementul senzorilor seismici, al aplicaţiilor software 

specializate într-un sistem integrat si in timp real; conceptual, managementul riscului 

seismic prin managementul instrumentelor de automatizare a clădirilor. 

Capitolul 2 - Centralizarea informatiilor inregistrate ca urmare a activitatilor 

de instrumentare seismica temporaralpermanenta in perioada 2019-2021 

Monitorizarea este o abordare de interes în ingineria seismica, deoarece 

prelucrările înregistrări lor contribuie considerabil la studiile experimentale şi analitice 

privind comportamentul dinamic al structurilor si, de asemenea, la optimizarea 

procesului de proiectare. 

Datele obţinute privind mişcarea terenului în timpul cutremurelor, la care sunt 

expuse structurile, şi comportamentul structurilor, sunt fundamentale într-o tara cu 

seismicitate ridicata. Fără astfel de date, toate investigaţiile şi analizele care urmează ar 

fi bazate pe modelari dinamice mult mai simplificate. 

Pentru a asigura o protecţie raţională a clădirilor împotriva efectelor seismice., 

instrumentarea, respectiv monitorizarea, sunt cele mai raţionale modalităţi de protecţie 

seismica. 

Rezultatele obţinute ca urmare a activităţilor de instrumentare sunt transferabile 

şi de importanţă tehnică şi juridică deosebită, documentele elaborate reprezentând baza 



Cărţii Tehnice, iar datele arhivate constituind înregistrări iniţiale pentru viitoarele date 

obţinute în urma unui cutremur major. De asemenea, găsirea unei soluţii de încredere 

pentru o analiză rapidă după un cutremur, prin generarea unui raport cu parametrii 

dinamici ai comportamentului clădirilor monitorizate, reprezintă o provocare de natură 

strategică şi logistică, de achiziţie, stocare şi prelucrare continuă a datelor, elaborarea 

modelelor analitice. pentru validare, în contextul abordării digitale pentru ingineria 

structurală. 
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Date tehnice din raportul elaborat pentru fiecare clădire instrumentată 

Instrumentare seismica temporară a clădirilor. Centralizarea datelor privind 

numărul clădirilor instrumentate, si care pot fi monitorizate in viitor, pentru completarea 

informaţiilor privind comportarea dinamica in timp: 
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Distributie număr clădiri instrumentate, număr etaje, localităti (Bucuresti, Ploiesti, Tulcea, 

Valcea, Craiova, Cluj, Timisoara, lasi, Brasov) 

Monitorizarea seismica a cladirilor. Centralizarea datelor privind numărul 

clădirilor monitorizate in prezent: 

Cladiri monitoriizate_Nr. maxim etaje 
16 

Distributie numar clădiri instrumentate, număr etaje, localităti (Bucuresti, Iasi) 

Unul din studiile de caz realizate a fost monitorizarea seismică a Clădirii 

Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID). 
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Spectre de răspuns obţinute din înregistrări vibraţii cu itran •• = 2.40 Hz si fiong = 2.10 Hz 



Comentarii privind datele inregistrate in perioada 2019-2021 

Numărul clădirilor instrumentate la vibraţii ambientale, sau monitorizate seismic, 

este mic pe plan naţional, deşi P 100-1/20 13 încurajează astfel de activităţi, demersul 

fiind justificat din punct de vedere tehnic şi economic, deoarece costul senzorilor, 

comparativ cu valoarea investiţiei totale pentru o clădire, este redus. In perioada 2019-

2021 au fost realizate o serie de instrumentări seismice (temporare, permanente) si 

volumul datelor a crescut, astfel încât sunt necesare formate tipar automatizate care sa 

ofere informaţia tehnica, precum acceleraţii le/vitezele maxime, caracteristicile dinamice 

etc., mai rapid. 

Capitolul 3 - Achizitia, stocarea şi prelucrarea datelor din actiuni seismice sau 

alte surse vibratorii obtinute în perioada 2019-2021 

Achizitia si stocarea datelor inregistrate. Pot fi enumerate câteva obiective 

principiale, specifice acestui tip de activitate: 

consolidare centru de date prin resurse IT, de procesare şi stocare, comunicaţii 

performante, infrastructuri IT; 

asigurare continuitate activitate de achiziţie si stocare in timpul si după producerea 

unui dezastru seismic; 

dezvoltare mecanisme de salvare (backup) date; 

dezvoltarea platforma de cloud computing, pentru îmbunătăţire capacitaţi centru de 

date si de reţea; 

implementare interfaţa de interoperabilitate cu STS (si alte institute de cercetare in 

domeniu); 

stabilire soluţie integrata software si flux date transmise si prelucrate in timp real; 

monitorizare aplicaţii sisteme de operare, middleware, baze de date 

reprezentare date în formate specifice GIS 

achiziţionare echipamente multifuncţionale de mare capacitate 

- stabilire cerinţe de securitate sistem si date 

Prelucrarea si centralizarea datelor inregistrate in cladiri de utilitate publica 

(vibraţii ambientale) suni prezentate si exemplificate selectiv mai jos. 
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Distribuţia acceleraţiilor (fracţiune din g), acceleraţii si frecvente- maxime si minime, din 
vibraţii ambientale, înregistrate in perioada 2020-2021 , pe teritoriul României (Bucuresti, 

Ploiesti, Tulcea, VaIcea, Craiova, Cluj, Timisoara, lasi, Brasov) 

IGR_12 etaje_ instrumentare vibra!ii ambientale_ 09-13.09.2021 



Parametri Acceleraţii/PGA (mm/s2) Frecvenţe asociatelFFT (Hz) 
statistici 

x y z x y z 
Max 4.11 0.98 2.99 13.35 14.43 13.35 

Min 0.09 0.07 0.25 3.22 5.30 6.62 

Media 0.55 0.32 1.08 8.84 8.67 9.09 
Abaterea 

0.92 0.26 0.90 2.46 3.91 1.59 standard 

max g 0.0004 0.0001 0.0003 - - -
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Prelucrari date si reprezentari. Distributii acceleratii si frecvente, pe directiile x, y si z. 

ISIM_IO etaje_ instrumentare vibratii ambientale_24.08.2021 

Parametri AcceleraţiilPGA (mm/s2) Frecvenţe asociate/FFT (Hz) 
statistici 

x 'X. z x y z 

Max 29.91 30.64 34.22 73.54 84.25 49.29 

Min 0.46 0.98 0.26 1.37 1.25 9.40 

Media 8.31 6.80 6.15 28.39 45.45 29.80 
Abaterea 

7.76 6.96 6.77 23.24 32.37 14.59 
standard 
max,g 0.00305 0.00312 0.00349 - - -

25 
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Prelucrari date si reprezentari. Distributii acceleratii si frecvente, pe directiile x, y si z. 

Comparativ, următoarele grafice arata distribuţia acceleraţiilor in funcţie de 

fracţiunile din g si frecventele (maxime si minime), pentru toate înregistrările analizate. 
,------------- ----_._-- - - -----, 

0,035 

0.03 

0.025 

0.02 

0.015 

0,01 

0.005 

o 

350 

300 " 

250 ] 
t 

200 1 
150 i 
100 . 

i 
50 i 

1.-

, 
o .~~~~~ .. '1, . .,: tv:l,..IL!?O~:-,..:!.;ţ.lUF· 

L-_____ _____________________ . _ _ _ c 



r-----
90 , 

80 

70 

60 

50 

40 1 

30 i 
1 

20 ; 

10 .; 

O ~'-~U;:~~Le=I
111 
~ţ~ 

V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~'~'~'~'~'d'~'#'&'.'#'~'~' 
~ ... ~C ,~~ ~C (,Q (,Q"' ~ ~ ~~-.; ~ 

~ ~ ~ 

~-_ .. _- --------------------------
Comparativ, acceleraţii si frecvente maxime, pe direcţiile x, y si z 

Prelucrarea si centralizarea datelor din inregistrarile la cutremurele din 

perioada 2020-2021 arata nivelul PGA in amplasamentele staţiilor seismice ale INCD 

URBAN-INCERC. 

Numărul staţiilor seismice care au înregistrat este variabil din cauza 

caracteristicilor diferite ale cutremurelor înregistrate: directivitate unde, adâncime focar, 

magnitudine etc. 

Numar statii seismice care au inregistrat la 
cutremurele din perioada 2020-2021 

SB 

::1 5 24 

Situaţia din 2020-2021 privind numărul staţiilor seismice de la care au fost preluate înregistrări 
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Comparativ, PGA din cutremure, in statiile seismice care au inregistrat 

Pentru unele dintre înregistrări , s-au atribuit si domenii d istribuţii pentru valorile 

acceleraţiilor înregistrate la cutremurele din 24.05.2020, 02.06.2020, 25 .06.2020, 

22.10.2020, 29.12.2020, 27.02.2021 , 09.04.2021 : 26.05.2021, 01.08.2021, 01.09.2021, 

30.11.2021. 

Focsani 
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Ploiesti 

Domenii distributii acceleratii pentru localitatile unde exista deja un numar mai mare de 

inregistrari (Bucuresti Sectorul 6; Focsani; Ploiesti.) 

Comentarii privind datele inregistrate in perioada 2019-2021 

In cazul unui număr mai mare de date, pot fi obţinuţi o serie de parametri statistici 

pentru datele de măsurare, care sa ofere o informaţie utila privind nivelul acceleraţiilor 

si frecventelor înregistrate in cazul unor viitoare cutremure. Din analiza de regresie, 

efectuata pe datele de măsurare actuale, poate fi pusa in evidenta o oarecare 

dependenţă funcţională liniară între valorile acceleraţiilor de răspuns structurale, sau 

frecventelor de vibraţie, si numărul de înregistrări, însă completarea bazei de date, in 

timp, va conduce la funcţii mai exacte pentru descrierea nivelului acceleraţii lor si 

frecventelor, din vibraţii ambientale, pentru clădirile deja instrumentate, in cazul in care 

se accepta si monitorizarea lor. Deşi înregistrările au fost filtrate, o sede de valori extreme 

ar trebui eliminate, însă doar in cazul posibilităţii obţinerii altora care sa justifice complet 

aceasta eliminare. 



Exemple de hărţi ale acceleraţii/or seismice înregistrate de echipamentele seismice 

instalate in cadrul RNMPSPC 
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Cutremurul subcrustal din zona seismică Vrancea din 09.04.2021 
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Cutremurul subcrustal din zona seismică Vrancea din 01.09.2021 



Funcţionarea Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii a INCD 

URBAN-INCERC din cadrul REŢELEI NATIONALE DE MONITORIZARE ŞI 

PROTECTIE SEISMICĂ A PATRIMONIULUI CONSTRUIT a fost adecvată, 

furnizând o bancă de înregistrări pentru prelucrări avansate de inginerie seismică şi o 

bună acoperire a teritoriului cu date. 

Valorile acceleraţiilor cutremurelor produse in perioada 2019-2021 au fost foarte 

reduse, comparativ cele din harta de zonare a codului PI00-112013, fapt de aşteptat în 

condiţiile magnitudinii cutremurelor, ML:'S5.0. 

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 hârţilor de zonare din viitoarea versiune a codului românesc de proiectare seismică. 

Capitolul 4 - Activităţi desfăşurate În cadrul reţelei seismice pentru construcţii 

Au fost efectuate rapoarte pentru activitate de mentenanţa senzori seism ici din 

amplasamentele: Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării, Blocul de locuinţe din 

cartierul Balta Albă, Bucureşti, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, IJSU Sediul 1 

(Detaşamentul de Pompieri), Buzău; IJSU Hunedoara, Sediul 1, Deva; lSU, Staţia de 

Pompieri Valea lui Mihai; ISU Braşov; ISU Vaslui Sediul 2 (Prefectura); ISU Focşani, 

Sediul 1; Riverside Tower_APATEL Bucureşti; Facultatea de Biotehnologii-USAMV 

Bucureşti; Primăria Moldova Nouă. 

Capitolul final - Concluzii 

Pe măsura ce se colectează date de la staţiile seismice care transmit in timp real, 

sau sunt obţinute date din instrumentări temporare (din vibraţii ambientale, alte surse 

vibratorii, cutremure), trebuie dezvoltat un management specific pentru gestionarea lor, 

in viitor chiar o gestionare digitala. Pentru aceasta, sunt necesare tehnologii de 

gestionare, sisteme de management Big Data, platforme de date în cloud si reglementari 

tehnice. Necesitatea acestor abordări a devenit importanta odată cu volumul mare de date 

obţinut in ultima perioada. De aceea, obiectivele fazei actuale au implicat, conform 

propunerii iniţiale a proiectului, următoarele direcţii de cercetare: 

evaluarea capacitatii implementarii procesului de digitalizare a informatiei 

obtinute prin instrumentare (temporara, permanenta) care ar putea sustine 

monitorizarea starii de sanatate structurale; 



centralizarea datelor din acţiuni seismice sau alte surse vibratorii obţinute în 

perioada 2019-2021; 

analiza datelor înregistrate - reprezentarea accelerogramelor si spectrelor de 

răspuns/spectre Fourier corespunzătoare; hărţi cu distribuţia PGA pe teritoriul 

României; 

- transferul de cunoştinţe prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor conferinţe 

naţionale/internaţionale (USAMV, WMCAUS, WMESS, INCD URBAN

INCERC etc.) 

Pentru menţinerea funcţionalităţii generale a Reţelei Naţionale de Monitorizare si 

Protecţie Seismica a Patrimoniului Construit, care furnizează toate aceste date, sunt 

necesare si au fost desfăşurate o serie de activităţi conexe: verificarea stării 

echipamentului seismic; verificarea racordării la reţeaua electrică; verificarea 

transmisiei de date către Server-ul instalat in cadrul Centrului de date etc. 

RAGOMIR 


