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NOTĂ
În acest material s-au utilizat extrase din Prezentarea pentru
consultările cu privire la Strategia Națională de Reducere a 
Riscului Seismic, octombrie 2020, elaborată de Banca Mondială
în cadrul proiectului
SIPOCA 606 – “Consolidarea capacității de planificare strategică
a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în
renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței
energetice și a riscului seismic în România”,
Componenta 2: Reziliența seismică,
Livrabilul 4: Contribuții la strategia națională de reducere a 
riscului seismic (SNRRS).

INCD URBAN-INCERC este partener al MLPDA în acest proiect



SCOPUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE REDUCERE A 
RISCULUI SEISMIC (SNRRS): 

ACCELERAREA REDUCERII RISCULUI SEISMIC

 Românie mai rezilientă

 Important, deoarece românii sunt expuși riscurilor cutremurelor

Strategia conturează direcția strategică, inclusiv obiectivele și 
prioritățile pe termen lung pentru a reduce riscul seismic în 
România până în 2050.

SNRRS va fi implementată odată cu Strategia Națională de Renovare 
pe Termen Lung (SNRTL) prin programe ce contribuie în același timp 
la reducerea riscului seismic, cât și la îmbunătățirea eficienței 
energetice a fondului construit existent.

SCOP



SNRRS  instrument menit să ofere o viziune și o agendă comune pe 
care

autoritățile centrale
autoritățile locale
organizațiile
agențiile
grupurile
cetățenii

le pot folosi pentru a-și ghida eforturile de reducere a riscului seismic și 
de a construi în România comunități mai reziliente.

REDUCEREA RISCULUI SEISMIC ÎN ROMÂNIA ESTE O 

RESPONSABILITATE COMUNĂ

UTILITATE



• Autoritățile centrale și autoritățile administrației publice locale pot 
folosi strategia pentru a-și ghida eforturile de a dezvolta reziliență în 
comunitățile pe care le deservesc

• Organizațiile neguvernamentale, profesionale și comunitare pot 
folosi strategia pentru a înțelege rețeaua mai vastă de factori 
interesați ce conlucrează pentru atingerea obiectivelor comune

• Familiile și cetățenii pot folosi strategia pentru a-și înțelege propria 
reziliență și pe cea a comunității în care trăiesc și mijloacele de 
acţiune pentru a reduce riscul

REDUCEREA RISCULUI SEISMIC ÎN ROMÂNIA ESTE O 

RESPONSABILITATE COMUNĂ

UTILITATE



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA

• Hazardul seismic reprezintă mișcarea
așteptată a terenului, provocată de 
cutremure, într un anumit amplasament și
într-un anumit interval de timp.

• Hazardul seismic este, în general, reprezentat
printr-o mărime caracteristică a mișcării
induse de cutremur asupra terenului sau
construcțiilor (de ex.: acceleraţia maximă a 
mişcării terenului)



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA

• Hazardul seismic nu este distribuit uniform pe
teritoriul României.

• Sudul și estul României sunt regiunile în care 
este cel mai probabil să aibă loc cutremurele
cele mai puternice.

• Și alte regiuni sunt expuse la cutremure fiind, 
astfel, luate în considerare din perspectiva
acestei strategii.



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA

România: Harta hazardului seismic 
pentru pentru valori de vârf ale 
accelerației terenului (ag) cu o  
probabilitate de depășire de 10% în
următorii 50 de ani, 
corespunzătoare unei perioade
medii de  revenire de 475 de ani
(neadoptată oficial).

Sursa: Pavel F, Vacareanu R, Douglas J, Radulian M,  Cioflan C, 
Barbat A (2016). O evaluare actualizată a hazardului seismic 
probabilistic în cazul  României și comparație cu abordarea și 
rezultatele proiectului SHARE. Pure and Applied Geophysics, 
173: 1881-1905



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA



HAZARDUL SEISMIC ÎN ROMÂNIA

• sunt expuse la hazard și risc seismic
5,5 milioane clădiri (641 milioane mp
arie construită), din care:

• Clădiri din educație - 18.000 
(26 milioane mp arie construită,                 
3 milioane utilizatori)

• Clădiri administrative - 7.500
(8 milioane mp arie construită)  

ÎN TOTAL,
ÎN

ROMÂNIA



VULNERABILITATEA SEISMICĂ A TIPURILOR DE CLĂDIRI 
REPREZENTATIVE

• Primele structuri din România care au fost construite 
luându-se în considerare forțele seismice au fost realizate în 
anii ‘50. 

• Primul cod de proiectare seismică oficial din România a fost 
publicat în 1963 (codul P13-63) și, de atunci, a fost 
actualizat în mod repetat (P13-70, P100-78, P100-81, P100-
92, P100-1/2006 și P100-1/2013). 

INFO



VULNERABILITATEA SEISMICĂ A TIPURILOR DE CLĂDIRI 
REPREZENTATIVE

• Perioada anterioară codului: pentru clădirile
construite înainte de 1963

• Perioada inițială a codului: pentru clădirile
construite între 1963 – 1977

• Perioada de mijloc a codului: pentru clădirile
construite între 1978 – 1992

• Perioada recentă a codului: pentru clădirile mai
recente, construite după 1992

CLĂDIRILE 
EXISTENTE SE POT 

ÎMPĂRȚI ÎN
4 CATEGORII

ÎN FUNCȚIE DE 
VERSIUNEA 

CODULUI FOLOSITĂ 
ÎN PROIECTAREA 

LOR:



VULNERABILITATEA SEISMICĂ A TIPURILOR DE CLĂDIRI 
REPREZENTATIVE

• În termeni generali, clădirile mai vechi proiectate conform 
versiunilor mai vechi ale codului tind să fie mai vulnerabile la 
cutremure decât clădirile mai recente. 

• Cu toate acestea, există cazuri de construcții recente cu un nivel 
ridicat de vulnerabilitate.

• Alți factori precum calitatea construcției, modificările 
structurale post-construire, funcția, ratele de ocupare și 
sănătatea structurală pot afecta de asemenea vulnerabilitatea. 

INFO



PRINCIPALELE TIPURI DE CLĂDIRI DIN ROMÂNIA
Tip de sistem structural Autohtone

Zidărie
portantă

Cadre de BA monolit Pereți de BA

Practici generale de 
construcție

Majoritatea clădirilor 
rurale sunt construite 
din materiale 
disponibile local.

Structurile vechi erau 
construite predominant 
din zidărie portantă.

Structurile de BA încep 
să fie construite în 
România în anii 1920.

Între 1977 și 1990, majoritatea structurilor cu regim de 
înălțime mediu-ridicat din România au fost construite cu 
pereți de BA (prefabricați sau monoliți).

Rezidențiale Clădirile cu regim mic 
de înălțime, construite 
din materiale 
convenționale și 
disponibile local (de ex. 
chirpici, cărămidă și 
lemn).

Structuri joase-medii de 
zidărie simplă (cu 
planșee flexibile sau 
rigide) sau confinată, 
construite în cea mai 
mare parte după 1960 și 
înainte de 1977. După 
1977, folosirea 
structurilor de zidărie 
pentru clădirile 
rezidențiale s-a redus 
semnificativ.

În România 
s-au construit puține 
clădiri rezidențiale cu 
structuri în cadre de 
BA, atât înainte, cât și 
după cutremurul din 
1977. Clădirile înalte 
construite în București 
în anii ‘30 reprezintă 
un sub-tip special.

Structuri cu pereți de 
BA cu regim mediu de 
înălţime (în general 
cinci etaje) sau cu 
regim ridicat de 
înălţime, construite 
după anii 1960. 
Majoritatea 
structurilor înalte 
construite între 1963 
și 1977 sunt de acest 
tip.

Folosit după 1960. Între 1960 și 
1977, în afara Bucureștiului      
s-au construit clădiri cu sistem 
structural cu panouri mari, cu 
patru sau cinci etaje; în 
București s-au construit și 
clădiri cu sisteme structurale cu 
panouri mari, de șapte sau opt 
etaje.

Educație

Școlile construite înainte 
de 1970 sunt realizate în 
general din zidărie 
portantă.

Școlile construite după 1970 au în general structuri de BA (fie monolit, fie 
prefabricat).

Sănătate
Spitalele din orașele mari sunt realizate în 
general cu structuri din BA (cadre sau pereți 
structurali).

Administrative/
birouri Se consideră probabil că aceste clădiri au fost construite utilizând aceleași tehnologii ca în celelalte sectoare.
Comerciale



OBIECTIVELE STRATEGIEI NAȚIONALE DE REDUCERE A 
RISCULUI SEISMIC

Obiectivul 
principal este 
transformarea 
până în 2050 a 

fondului 
construit al 

României într-
un fond 
construit 

rezistent la 
seisme

Obiectivul 1: 
Reducerea 

riscului seismic la 
nivel național prin 
salvarea de vieți, 

reducerea 
vătămărilor și 

protejarea 
fondului construit 

prin investiții 
prioritizate și 

eficiente

Obiectivul 2: 
Promovarea 

bunăstării prin 
crearea de 

beneficii conexe 
prin 

îmbunătățirea 
condițiilor de 

eficiență 
energetică și 

sanitare, printre 
alte aspecte 
funcționale 

Obiectivul 3: 
Creșterea 

rezilienței prin 
integrarea 

considerentelor 
de risc în 

planificarea 
teritorială și 
sectorială și 

asigurarea unor 
procese reziliente
de recuperare și 

reconstrucție 
post-cutremur

Obiectivul 4: 
Mobilizarea 

participării și 
acțiunii incluzive

prin creșterea 
nivelului de 

conștientizare 
publică cu privire 
la managementul 
riscului seismic și 

creșterea nivelului 
de asumare în 

implementarea 
măsurilor de 
reducere a 
riscurilor



DIRECȚII DE ACȚIUNE

Prioritizarea 
intervenţiilor de 
reducere a riscului 
seismic al fondului 
construit 

Investiţii eficiente

Asigurarea că 
investițiile în 
reducerea riscului 
seismic își ating 
rezultatele maxime 
raportat la fondurile 
investite





PILONI AI SNRRS ŞI DIRECȚII DE ACȚIUNE PE TERMEN 
SCURT, MEDIU ȘI LUNG

Pilonul I. Creșterea gradului de 
informare cu privire la risc și

dobândirea abilității de a folosi
date despre risc pentru a elabora

intervenții

• Producerea și punerea la 
dispoziție a datelor despre risc 
pentru a fundamenta planificarea
intervențiilor

• Consolidarea capacității 
instituțiilor și cetățenilor de a 
folosi date despre risc pentru a 
lua decizii cu privire la politici și 
investiții

Pilonul II. Investirea în mod eficient
în reducerea riscului pentru

infrastructura publică

• Crearea unui (unor) program(e) 
guvernamental(e) pentru a 
accelera reducerea riscului pentru
clădirile publice

Pilonul III. Mobilizarea finanțării
pentru reducerea riscului pentru

activele private

• Redefinirea utilizării fondurilor 
publice pentru a răspunde 
nevoilor critice și pentru a facilita 
implementarea investițiilor 
private

• Stabilirea instrumentelor de 
finanțare pentru mobilizarea 
fondurilor private pentru investiții 
în reducerea riscului



PILONI AI SNRRS ŞI DIRECȚII DE ACȚIUNE PE TERMEN 
SCURT, MEDIU ȘI LUNG

Pilonul IV. Integrarea 
managementului riscului în 
planificarea regională și în 

strategiile sectoriale

• Promovarea integrării 
aspectelor privind hazardurile 
în planificarea urbană

• Îmbunătățirea și actualizarea 
regulată a codurilor pentru 
clădiri

• Integrarea aspectelor de 
management al riscului de 
dezastru în strategiile de 
dezvoltare locală

Pilonul V. Îmbunătățirea 
capacității de recuperare după un 

dezastru

• Înființarea structurilor 
organizaționale care să 
acționeze într-o situație post-
dezastru

Pilonul VI. Consolidarea 
rezilienței financiare

• Evaluarea datoriilor suverane 
pe baza unor  scenarii de risc

• Îmbunătățirea rezilienței 
financiare, atât a guvernului cât 
și a cetățenilor



PILONI AI SNRRS ŞI DIRECȚII DE ACȚIUNE PE TERMEN 
SCURT, MEDIU ȘI LUNG

Pilonul VII. Mobilizarea participării 
și acțiuni inclusive

• Instituționalizarea comunicării 
despre riscuri ca un efort pe 
termen lung, orientat pe impact, 
cu resurse dedicate

• Construirea colaborării și 
încrederii între factorii de interes 
cheie implicați în managementul 
riscului seismic

• Utilizarea comunicării drept factor 
determinant pentru mobilizarea 
la acțiune

Pilonul VIII. Creșterea eficienței 
operaționale

Pilonul IX. Consolidarea capacității 
instituțiilor și cetățenilor de a 

intensifica eforturile de reducere a 
riscului



PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

• Dizabilitatea este aici măsurată conform conceptului de limitare de lungă durată a activităților obișnuite din 
cauza problemelor de sănătate sau a dizabilității. Potrivit Eurostat, persoanele pot avea limitări severe, unele 
limitări (dar nu severe), sau pot fifără limitări „în exercitarea activității în ultimele 6 luni din cauza unor 
probleme de sănătate” (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Disability)
Sursa: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf



PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Sursa: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf



PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Sursa: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/03/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf




