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Cutremurul de Vrancea din 10 noiembrie 1940
Primaria din Panciu , 1940 (Rădulescu, 1940)
Caderea peretilor de fațadă



Focsani
Primaria veche
dupa cutremurele
de Vrancea
din 30 si 31 mai 1990

� avarii tipice la zidarie



Cutremurele 30 si 31 mai 1990
“Consolidari” artizanale in podul cladirii,
care s-au dovedit periculoase



Daca sunt bine facute, sunt eficiente si consolidarile vechi.

Focsani. Cutremurele din 30 si 31 mai 1990

� Tribunalul



Cutremure de Vrancea din 30 si 31 mai 1990 
Blocurile din Piata Unirii, proiectate la grad 9 MSK. Structurile s-
au comportat bine, dar zidaria din cadre va lucra pe contur si la 
seisme viitoare deoarece nu satisface cerința de deplasare 
relativă de nivel



M 5,4; h 15 km, Io VI-VII MM (miscare cu şoc 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.
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

Cutremurul crustal de la Tulcea / Beştepe 
13 noiembrie 1981
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Consiliul Județean Tulcea – la cutremurul Beștepe din 1981 a 
suferit avarii ale pereților interiori care fuseseră construiți separat 
de cadrele de beton armat 

Magazinul Universal Diana 
– fațada inițială care s-a 
distrus în 1981



Italia
Cutremurul și dezastrul seismic de la San Giuliano di Puglia
- Molise (31 octombrie 2002) M 5,9.
Satul distrus, evacuat, ramas in ruine (2004)

� Scoala prabusita din San 
Giuliano – recent supraetajata !! 



Italia, cutremurul San Giuliano di Puglia (2002)

� Satul avea 1.050 locuitori

� Scoala s-a prabusit - fusese

supraetajata recent

� 57 de copii, 8 profesori si 2 ingrijitori

prinsi sub ruine

� 27 copii si invatatoarea au murit in 

scoala, …au murit si alte 3 persoane

� Premierul Berlusconi a venit

personal

� S-a promis o refacere rapida

� San Giuliano – scoala din lemn
construita urgent pentru reluarea
cursurilor



Reconstructia: 240 milioane Euro !

In peste 10 ani

San Giuliano - Noua scoala cu 

izolatori antiseismici



Noua “Scoala a speranței” sau “Îngerii din San 
Giuliano”, inaugurată de Berlusconi 17.09.2008

� Fantana celor 27 de ingeraşi, din holul
interior
Autori: Sabino Ventura si Yumiko 

Tachimi.



San Giuliano – De la dezvoltare la faliment
Justitia nu aduce numai dreptate

� Procesul celor vinovati de prabusirea scolii si moartea elevilor a durat 10 ani

� Fostul primar condamnat la 2 ani si 11 luni

� Si el a avut un copil mort in scoala prabusita

� In 2010 au fost condamnati la cate 5 ani:

� Responsabilul tehnic

� Proiectantul

� Doi constructori

� Condamnati solidar la despagubiri dar nu au avere !

� Primaria ar trebui sa plateasca 35 mil. Euro

� Sunt 1050 locuitori

� Se poate “vinde” ceea ce are un sat ca sa se plateasca acei bani catre ei insisi ? 

� 26 iulie 2016 Premierul Renzi se intalneste cu familiile celor 27 de copii



San Giuliano 2015
Cum isi plateste o comuna propriul dezastru

� Primaria ar trebui sa plateasca 35 mil. Euro si nu are suma 
care ar trebui platita lunar parintilor copiilor morti

� Inainte de a se declara in insolventa, potrivit legii, Comuna 
San Giuliano trebuie sa isi puna in vanzare bunurile 
imobiliare:
� Satul cu casute din 2002 …cca. 20 mil. Euro

� Bazinul olimpic …5 milioane Euro

� Sala de sport …??? milioane Euro

� Centrul pentru batrani

� Muzeul cutremurului

� Deci pierde tot ce i s-a dat de stat la refacere !!



Cu ce poate ramane San Giuliano dupa ce vinde tot ? ?
Macar cu Parcul memoriei celor 27 elevi morti in 2002 - o esplanada
in trepte, cu placi tombale pe locul fostei scoli, din care s-a pastrat
fundatia zidurilor (2011)



Cutremurul Amatrice, Italia din 24 august 2016, 3,36 AM

� Magnitudine Mw 6,2 

� Adancime 4 km

� Zona afectata: cateva mici orase si sate din 4 provincii

� 296 morti (11 din Romania),  388 raniti

� 2.500 evacuati



Amatrice (2016)– Scoala primara prabusita partial, desi se stia ca a 
fost reabilitata seismic 

Scoli modulare montate in regim de 
urgenta



Respectul pentru

abordările ştiinţifice

poate asigura deciziile

corecte pentru reducerea

riscului seismic şi al 

potenţialelor de dezastre.

Vă mulţumesc !


