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PREFAŢĂ

Proiectul "Reţeaua de Siguranţă în Caz de Cutremur de la Marea Neagră" ESNET are ca priorităţi să
contribuie la prevenirea dezastrelor naturale generate de cutremure şi tsunami-uri în bazinul Mării Negre,
prin dezvoltarea unui concept de monitorizare comună şi de intervenţie, şi își propune să ridice nivelul de
conştientizare a riscului seismic în bazinul Mării Negre în cele patru ţări partenere: România, Turcia,
Bulgaria şi Moldova. Din aceste țări participă următoarele instituţii:
• Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Măgurele, România
(www.infp.ro ) cu un partener asociat: Fundatia pentru Democratie, Cultură şi Libertate. (ENPI)
• Fundaţia IBC - International Blue Crescent Relief and Development Foundation, Istanbul , Turcia
(www.ibc.org.tr/ ) (IPA)
• Institutul National de Geofizică, Geodezie şi Geografie, Academia Bulgară de Ştiinţe, Sofia,
Bulgaria www.niggg.bas.bg (ENPI)
• Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica
Moldova (www.igs.asm.md) (ENPI)
Proiectul este finanţat prin "Programul Operaţional Comun al Bazinului Mării Negre" (JOP), un
program al Uniunii Europene în cadrul Instrumentului de Vecinătate şi Parteneriat European (ENPI).
Programul este finanţat de ENPI. Participarea Turciei este finanţată prin Instrumentul de Asistenţă pentru
Pre-aderare (IPA). Ţările participante la proiect co-finanţează cu un minim 10% din contribuţia UE.
Programul a fost implementat în perioada 2007-2013.
Toate ţările implicate în proiect au propriile lor studii, strategii, sisteme de intervenţie şi de prevenire
în caz de cutremure, dar până acum nu a existat o abordare integrată în bazinul Mării Negre. Având în vedere
caracterul transfrontalier al activităţii seismice, este necesară o abordare similară a acțiunilor de prevenire,
monitorizare şi intervenţie în caz de cutremure.
Obiectivele principale ale proiectului:
1. Evaluarea potenţialului de dezastru, cu accent pe gradul de risc seismic şi efectele cutremurelor în
zona de intervenţie. Pentru atingerea obiectivului principal este necesar a avea o evaluare corectă şi la zi a
potenţialului de dezastru provocat de cutremure în zona/ regiunile proiectului. Această evaluare va fi
realizată la nivel naţional şi utilizată în proiectarea conceptului/ abordării comune pentru a face faţă
cutremurelor la nivel regional, asigurând astfel caracterul transfrontalier al obiectivului.
2. Dezvoltarea unui concept integrat de monitorizare şi intervenţie seismică. Acest concept, construit
pe baza obiectivului anterior, va avea o relevanţă transfrontalieră şi se va afla în centrul acţiunilor
proiectului. Monitorizarea şi intervenţia în caz de cutremur vor fi coordonate între ţările participante, astfel
fiind asigurată o abordare eficientă.
3. Creşterea capacităţii unităţilor de intervenţie de urgenţă si ale instituţiilor locale pentru activităţi
comune de răspuns în caz de dezastre. Prin implicarea unităţilor de urgenţă şi a administraţiei publice locale
în activităţile proiectului, în special în exerciţii, conferinţe ,consultări și sesiuni de instruire, va fi realizată o
mai bună cooperare la nivel transfrontalier. Pas cu pas, institutiile participante vor spori cooperarea şi vor
beneficia de schimb de expertiza.
Grupuri ţintă: instituţii de cercetare şi universităţi; unităţile de intervenţie de urgenţă; autorităţile
publice locale; ONG-uri. Beneficiarii finali ai proiectului: populaţia din regiunile proiectului.
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În cadrul proiectului a fost semnat un " acord de reţea", de către 24 de instituţii interesate de reducerea
riscului seismic în bazinul Mării Negre. Scopul acordului de reţea este de a certifica interesul și
angajamentul clar ai membrilor reţelei în ceea ce priveşte participarea activă la activităţile ESNET Reţeaua
de Siguranţă în Caz de Cutremur Marea Neagră. Înfiinţarea reţelei, la nivel institutional și tehnic, este de
mare importanţă practică pentru diseminarea cunoştinţelor şi utilizarea, prelucrare şi schimbul de date și
informații în timp real. O astfel de reţea regională bine coordonată și alcătuită din specialişti, poate oferi
soluţii atât de necesare pentru aplicaţii de siguranţă seismică în regiunea Mării Negre.
Alte realizări ale proiectului sunt:
• Portalul de internet ce conține informații detaliate despre activitățile derulate și instituțiile implicate,
informații despre seismicitatea zonei ca rezultat al activității de monitorizare a rețelei seismice ESNET, hărţi
şi alte materiale utile furnizate de membrii acordului de reţea şi nu numai.
• Dezvoltarea și Implementarea Intrumentului de Comunicare al Reţelei de Siguranţă (e-group)
• Dezvoltarea şi punerea în aplicare a Sistemului de Monitorizare Comuna si Alertare Timpurie pentru
zona bazinului Marii Negre
• Sesiuni de instruire oferite de experţi din fiecare ţară parteneră pentru profesioniştii din unităţile de
urgenţă, etc.
Partenerii din cadrul proiectului aduc mulţumiri speciale Dr. Ing. Constantin Ionescu, Directorul
General al INCDFP pentru contribuţia sa la accesarea şi implementarea proiectului. Ne exprimăm
mulţumirile noastre speciale şi recunoştinţa: Prefecturii judeţului Constanţa, Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă - Dobrogea/ MAI RO, Direcţiei Generale "Serviciul de Siguranţă împotriva Incendiilor şi Protecţia
Populaţiei" - MI Bulgaria, Crucii Roşii Bulgare, municipalităţilor Kavarna şi Balchick, Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale/ MIA RM, Primăriei Municipiului Chişinău, Observatorului Kandilli al Universităţii Boğaziçi,
Institutului de Cercetare a Cutremurelor - KOERI, Centrului Naţional de Monitorizare a Cutremurelor NEMC, Direcţiei de Sănătate a Provinciei Istanbul a Ministerului Sănătăţii din Turcia şi Organizaţiei
Naţionale de Salvare Medicală - UMKE, Unităţii de Coordonare a Proiectului Istanbul al Administraţiei
Speciale Provinciale a Guvernorartului Istanbul, Turcia – IPCU, Centrului de Cercetare şi Aplicare a
Educaţiei în caz de Catastrofe al Universităţii Aydın – AFAM și Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice reprezentat prin Autoritatea Comuna de Management (JMA) pentru contribuţia lor în
atingerea obiectivelor proiectului, pentru asigurarea punerii în aplicare şi obținerea rezultatelor finale ale
proiectului, impact transfrontalier şi contribuţii pentru o cooperare durabilă şi sustenabilă în regiune.
Autorii
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CAPITOLUL I

EVALUAREA DE ŢARĂ

Introducere
Proiectul ESNET, Reţeaua de Siguranţă în caz de Cutremur de la Marea Neagră, este finanţat de
Uniunea Europeana şi are scopul de a contribui la prevenirea dezastrelor naturale generate de cutremurele
produse în bazinul Mării Negre, o regiune cu o îndelungată activitate seismică. În trecut, cutremurele din
bazinul Mării Negre au produs numeroase victime şi pierderi materiale, de aceea este extrem de necesar să se
revizuiască analizele existente de hazard seismic, reţelele de monitorizare a cutremurelor şi sistemele de
intervenţie în caz de eveniment major. Din acest motiv este foarte important să existe estimări realiste şi
actualizate ale hazardului seismic bazate pe o monitorizare seismică corespunzatoare, la care să se adauge
sisteme de intervenţie de urgenţă bine pregatite.
Proiectul a început printr-un parteneriat transfrontalier între România – Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INFP, Turcia – Fundaţia Internaţională pentru Ajutor şi
Dezvoltare Semiluna Albastra - IBC, Bulgaria – Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie al
Academiei de Ştiinţe din Bulgaria –NIGGG-BAS, şi Republica Moldova – Institutul de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova – IGS. ESNET îşi propune dezvoltarea unui concept
regional comun, a unui mod unitar de abordare a problematicii cutremurelor, conferind astfel caracter
transfrontalier obiectivelor proiectului. Diseminarea cunoştinţelor referitoare la potenţialul seismic ce
caracterizează bazinul Mării Negre, reprezintă un instrument valoros pentru evaluarea corectă a factorilor
naturali de risc şi pentru dezvoltarea unor metode îmbunătăţite de monitorizare şi intervenţie comuna.

I.1. BULGARIA
I.1.1. SEISMICITATE
Bulgaria este situată în partea de est a Peninsulei Balcanice şi este mărginită la est de Marea Neagră.
Zona de interes definită în Bulgaria (Figura I.1) include regiunile din Nord-Est şi Sud-Est (Severoiztochen
şi Yugoiztochen) ale ţării. Aceste două regiuni sunt formate din 8 districte (Figura I.1) – Burgas, Sliven,
Yambol, Stara Zagora, Varna, Dobrich, Shumen şi Târgovişte. Suprafaţa totală a celor două regiuni este de
33,678 km2 reprezentând mai mult de 30% din teritoriul Bulgariei. Populaţia este de 2,131,570 deci mai mult
de 25% din populaţia tarii.
Teritoriul Bulgariei reprezintă un exemplu tipic de zonă cu risc seismic ridicat în partea ei estică.
Peninsula Balcanică, din punct de vedere tectonic, este un element al marginii continentale a Eurasiei,
localizat între partea stabilă a continentului european, la nord şi suturile ofiolitice (Vardar şi Izmir-Ankara),
la sud. La sud de aceste suturi se regăsesc fragmente din marginea continentală pasivă a Africii (Boyanov et
al., 1989). Mişcările neotectonice din zona Peninsulei Balcanice au fost controlate de scufundarea
Orogenului Alpin şi au fost influenţate de extensia din spatele Arcului Egeic şi mişcările verticale şi
orizontale din zona Panonică (Zagorcev, 1992).
Zona seismică Shabla. Partea periferică de est a platformei Moesice este marcată de un sistem de
falii pe direcţia NNE-SSV, separând platforma de partea adâncită a bazinului marginal de la Vestul Mării
Negre. Pe acest sistem de falii au avut loc cutremure puternice în Neotectonic/Cuaternar. Cele mai puternice
evenimente seismice (cutremurul din anul 543, cu M = 7.6, cutremurul din anul 1444, cu M = 7.5,
10

cutremurul din anul 1901, cu M = 7.2) sunt asociate cu sistemul de falii de la Kaliakra, evidenţiat prin
numeroase profile seismice executate în Marea Neagră.
Zona seismică Gorna Orjahovitsa. Principala structură tectonică din această zonă este sinclinalul
Resenski, extins pe direcţia E-V, care s-a format în Cuaternar. Sinclinalul Resenski este delimitat de două
falii paralele, segmente reactivate ale faliei Fore Balkan, şi o falie oblică pe direcţia NE – SV. Cel mai
puternic eveniment a avut loc aici în anul 1913 (Ms = 7.0), urmat de o pauză seismică până în anul 1986,
când au avut loc cele două cutremure de intensitate moderată de la Strazhitsa (MS = 5.3 la 21 februarie şi Ms
= 5.7 la 7 decembrie). Seismicitatea din zonă este redusă, concentrată, în special, la o adâncime de 15 km, cu
rare evenimente la adâncimi de 25 – 30 km.

Figura I.1. Zona eligibilă pentru ESNET din Bulgaria.

Zona seismică Maritsa. Seismicitatea din zona Maritsa este predominant asociată cu zona faliei
Maritsa, orientată VNV – ESE. Falia Maritsa, împreună cu faliile adiacente, aparţine structurilor cu
dezvoltare pe termen lung, care continuă în perioada neotectonică. Cel mai mare dintre segmentele faliei, cu
activitatea bine exprimată Neogen-Cuaternară, ajunge la o lungime de aproximativ 70 km (Dachev et al.,
1995).
În Bulgaria se găsesc importante zone industriale, care se confruntă cu un risc major de cutremur,
deşi este mai mic decât în ţările învecinate: Grecia, Turcia şi România. De-a lungul secolelor, în Bulgaria au
avut loc cutremure puternice. Cele mai puternice evenimente au atins o magnitudine de 7.8 în sud-vestul
Bulgariei, magnitudinea de 7.5 în nord-estul Bulgariei, şi magnitudinea de 7.0 în sudul Bulgariei. Mai mult,
seismicitatea ţărilor învecinate, cum ar fi Grecia, Turcia, fosta Iugoslavie şi România (în special cutremurele
intermediare din zona Vrancea – România), influenţează hazardul seismic din Bulgaria.

I.1.1.1. Reţeaua de monitorizare seismică
Reţeaua seismologică bulgară-NOTSSI (Sistemul Naţional Operativ Telemetrat de Informare
Seismologică) a fost înfiinţată la sfârşitul anului 1980. Obiectivul NOTSSI este monitorizarea continuă a
activităţii seismice pe teritoriul Bulgariei şi din zonele învecinate. Reţeaua cuprinde, în prezent, 14 staţii
seismice permanente, distribuite pe întreg teritoriul ţării şi două reţele locale (7 staţii) amplasate în jurul
oraşului Provadia respectiv în apropierea Centralei Nucleare de la Kozloduy. Datele de la toate staţiile sunt
transmise în timp real catre Centrul Seismic ce funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Geofizică,
Geodezie şi Geografie (NIGGG). NOTSSI este singura organizaţie din Bulgaria însărcinată cu obţinerea de
informaţii seismologice fiind totodată punctul naţional de informare rapidă în caz de cutremur şi estimare a
riscului seismic. În cazul unui cutremur simţit pe teritoriul Bulgariei, informaţiile sunt transmise la Consiliul
de Miniştri, Comisia Guvernamentală pentru Dezastre, Departamentul Naţional de Pompieri şi Serviciul
pentru Protecţia Populaţiei precum şi către alte organizaţii interesate, inclusiv mass-media şi publicul larg.
Aflaţi în colaborare cu Departamentul Naţional de Pompieri, Serviciul pentru Protecţia Populaţiei şi alte
instituţii guvernamentale abilitate, NOTSSI, respectiv, Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi
Geografie sunt responsabili pentru minimalizarea efectelor provocate de cutremur. Obiectivele principale ale
Reţelei Seismologice Naţionale din Bulgaria sunt:
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 Să ofere înregistrări calitative şi să asigure distribuirea de date seismologice;
 Să asigure înştiinţarea rapidă a autorităţilor guvernamentale, media şi publicului larg, în cazul unui
cutremur resimţit sau generator de pagube pe teritoriul Bulgariei;
 Să asigure un mediu propice pentru derularea de studii seismologice în Bulgaria.
Schema generală a fluxului de date în cadrul reţelei seismologice modernizate din Bulgaria precum şi
instrumentele din dotare sunt reprezentate în Figurile I.2 respectiv I.3.

GPS antena

SEISMIC STATION

DATA CENTER

Seismometer

telnet
ftp

communication line

e-mail

Digital data
aquisition system

WWW

Internet

REGIONAL, EUROPEAN, WORLD DATA CENTERS

Figura I.2. Schemă generală a retelei seismice modernizate.

Figura I.3. Echipamente de înregistrare seismică: digitizor REFTEK 130-01/3 (stânga),
seismometru de bandă largă CMG40-T (mijloc), seismometru de bandă foarte largă KS2000.

Datele de la digitizoarele Quanterra sunt transmise în timp real către RTPD, prin protocolul de
comunicaţie SeisComp/SeedLink. Procesarea în timp real şi interactivă a datelor, se realiează utilizând
pachetul de programe de prelucrare a datelor seismice (SNDP) funcţional pe două servere SUN Fire V240.
Comanda/controlul şi monitorizarea reţelei sunt efectuate prin interfeţele de utilizator RTCC şi RTPMonitor,
care rulează pe două staţii de lucru SUN Blade 1500. Atât RTCC, cât şi RTPMonitor transmit informatii
către paginile html, imaginile putând fi afişate în orice browser standard de internet, permitând utilizatorului
final să vizualizeze starea reţelei şi să controleze în orice moment şi de la orice computer conectat la Internet
parametrii de achiziţie (schema de funcţionare a reţelei seismice pentru colectarea şi procesarea datelor
seismologice este prezentată în Figura I.4). Datele sunt transferate în timp real către INGV, Roma şi
ORFEUS. Totodată se asigură şi schimbul regional de date, tot în timp real, cu centrele de date seismice din
România, Macedonia, Serbia, Grecia, Turcia, Slovacia, Slovenia, Austria, Cehia şi alte ţări interesate. În
Figura I.5 este ilustrată configuraţia actuală a reţelei seismologice din Bulgaria. Sunt reprezentate pe harta şi
staţiile din ţările învecinate de la care se achiziţionează date utilizate în procesul de localizare a cutremurelor.
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I.1.2. HAZARD SEISMIC
Primul cod seismic din Bulgaria datează din anul 1958. Zonarea seismică propusă de acest cod se
bazează pe analiza statistică a intensităţilor macroseismice observate. În anii 1961 şi 1964 (Figura I.6),
codul a fost revizut fiind redus în zonele cu gradele VII, VIII şi IX (MSK). După cutremurul din Vrancea,
din anul 1977, au fost adăugate unele zone cu gradul VII şi VIII (MSK) (Figura I.7). În anul 1987, a fost
introdus un nou “Standard pentru proiectarea clădirilor şi utilităţilor din zonele seismoactive”. Zonarea
seismică se bazează pe harta cu sursele seismice (Figura I.8). Harta hazardului pentru o perioadă de revenire
de 1000 de ani este acceptată ca standard pentru proiectarea clădirilor şi utilităţilor. Zonarea seismică din
anul 1986, din Bulgaria – harta normativă din codul de construcţie este prezentată în Figura I.9. Harta este
construită utilizand valorile de intensitate (MSK). În Tabelul I.1 sunt prezentate intensitaţile aşteptate în
diverse zone pentru diferite zonări seismice. Regulamentele din anul 1987 nu sunt valabile pentru utilităţile
cu risc ridicat, cum ar fi centralele nucleare, hidrocentralele mari, etc. Pentru acest tip de construcţii s-au
efectuat analize seismice detaliate.

Figura I.4. Schema reţelei de achiziţie şi procesare a datelor seismologice.

Tabelul I.1. Distribuţia zonală (în %), cu diferite grade macroseismice.

Zonarea seismică
Standardele 1987
(perioadă de recurenţă de 1000
de ani)
Standardele 1961-1964
Harta reactualizată în anul 1977
Intensităţi maxime observate
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Intensitate (MSK)
VI VII VIII IX VII
2

51

28

19

98

78
60
36

17
34
49

4
5
11

1
1
4

22
40
64

Figura I.5. Reţeaua seismică din Bulgaria şi staţiile străine folosite în localizarea cutremurelor.

Figura I.6. Zonarea seismică din Bulgaria – 1964

Figura I.7. Zonarea seismică din Bulgaria – 1977
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Figura I.8. Modelul sursei seismice (Bonchev et al., 1982).

Figura I.9. Zonarea seismică din Bulgaria – 1986 (harta normativă din codul de construcţie).
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I.1.2.1. Sursele seismice
Descrierea geometriei sursei seismice este necesară pentru evaluarea distanţelor locaţie-sursă.
Sursele seismice sunt identificate în baza datelor geologice, seismologice şi geofizice. O înţelegere a
tectonicii regionale, istoricului geologiei locale şi a seismicităţii zonei duce la identificarea structurilor
geologice potenţial active seismic. Asocierea structurii geologice cu seismicitatea istorică sau instrumentală
clarifică rolul lor în regimul de stres tectonic curent. Cel mai mare cutremur posibil care poate surveni în
fiecare sursă seismică este un element foarte important în analiza riscului seismic, în special pentru nivele cu
probabilitate redusă de depăşire. Pentru sursele definite ca falii, magnitudinea maximă a cutremurului este
estimată în funcţie de geometria şi comportamentul faliei, printr-o evaluare a dimensiunilor maxime ale unei
ruperi unice. Pentru sursele zonale, magnitudinea maximă este preluată după Bonchev et al., 1982 (Figura
I.8). În Figura I.10 este prezentat modelul de sursă seismică folosit pentru estimarea hazardului seismic.

Figura I.10. Harta surselor seismice folosită pentru evaluarea hazardului seismic.

I.1.2.2. Atenuarea mişcărilor terenului
Relaţiile de atenuare definesc valorile unui parametru de mişcare a terenului, cum ar fi acceleraţia
maximă a terenului sau valorile maxime ale spectrelor de răspuns, ca funcţie de magnitudinea M a
cutremurului şi distanţa faţă de epi(hipo)centru, ca valori aşteptate, cât şi dispersia acestor valori. Relaţiile de
atenuare sunt obţinute în mod uzual din analiza statistică a datelor instrumentale sau din parametrii maximi
de mişcare ai terenului deduşi din valorile de intensitate raportate. Relaţiile de atenuare a mişcării terenului şi
incertitudinile lor sunt de o importanţă substanţială în analiza hazardului. Estimarea parametrilor (coeficienţii
şi deviaţia standard) unei ecuaţii de atenuare depind de cantitatea şi calitatea datelor de intrare (intervalul
magnitudinii, omogenitatea eşantioanelor de date disponibile, etc.). Relaţia de atenuare a mişcărilor
terenului, prezentată de Ambraseys et al. (1996), este folosită în estimarea hazardului in Bulgaria. Modelul
probabilist, utilizat pe scara largă în analiza hazardului, presupune că aparitia în timp a seismelor este un
proces Poisson. Metodologia probabilistică estimează hazardul dintr-o locaţie luând în calcul toate
cutremurele cu toate magnitudinile posibile, produse la orice distanţa faţă de acea locaţie. Hazardul seismic
estimat probabilist se exprimă prin valori ale acceleraţiilor terenului în acel punct şi probabilităţile de
depăşire ale acestor valori în perioadele de interes / ”revenire” sau “recurenţă” (Thenhaus şi Campbell,
2003).
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I.1.2.3. Rezultate
Evaluarea hazardul seismic la nivel naţional, pentru diferite perioade de recurenţă, a fost realizată
prin aplicarea metodologiei descrise mai sus, a modelului compilat al sursei seismice (Figura 1.10) şi a
relaţiei de atenuare selectate. În Figura I.11 sunt prezentate rezultatele obţinute pentru regiunea cuprinsă în
proiect. Cea mai mare parte a regiunii considerate e caracterizată de acceleraţii aşteptate cuprinse între 0.09g
şi 0.13g şi între 0.13g şi 0.18g la scară mai redusă (acceleraţii de referinţă propuse 0.11g respectiv 0.15g).
Acceleraţii cuprinse între 0.18g şi 0.26g şi mai mari de 0.26g (acceleraţii de referinţă propuse 0.23g respectiv
0.32g) sunt aşteptate a se produce în zone mici în nord-estul şi sud-vestul Bulgariei. În Figura I.12 este
reprezentată influenţa cutremurelor intermediare din Vrancea asupra hazardului seismic din Bulgaria. Aşa
cum se vede în figură, aproape toată partea de nord a zonei eligibile este puternic influenţată (mai mult de 50
%) de cutremurele din Vrancea.

I.1.2.4. De-agregarea hazardului seismic evaluat probabilist pentru zona eligibilă ESNET din
Bulgaria
De-agregarea hazardului seismic calculat probabilist ca acceleraţie maximă aşteptată ( PGA) pentru
o perioadă de recurenţă de 475 de ani (probabilitate de depăşire de 10% în 50 de ani) a fost efectuată pentru 8
oraşe din zona eligibilă a proiectului ESNET din Bulgaria. Rezultatele de-agregării (operaţiunea de atribuire
a valorilor de hazard calculate pentru un punct dintr-o hartă unor condiţii / moduri de realizare) sunt
prezentate prin distribuţia unimodală, cât şi prin cea bimodală probabilităţii de depăşire a PGA funcţie de
magnitudine şi distanţă faţă de epicentrul cutremurului . Schemele de de-agregare ale PSHA pentru PGA
prezintă următoarele particularităţi:
 In Figura I.13 se observă distribuţia unimodală a probabilitatii de depasire a PGA funcţie de
magnitudinea cutremurului (între 5.0 si 7) şi distanţa (5-20km) faţă de oraşul Yambol. Hazardul
seismic este controlat de seismicitatea din regiunea apropiată (Figura I.13).
 Rezultatul de-agregarii PSHA arată şi distribuţia bimodală a probabilităţii de depăşire a PGA
funcţie de magnitudine şi distanţa până la orasul Yambol(Figura I.14). Modul primar din Figura
I.13 (bine evidenţiat) se realizează pentru o magnitudine a cutremurelor de 5.0 până la 6.0 la o
distanţă de 10 până la 20 km de oraşele Sliven şi Stara Zagora (efectul zonei seismice regionale
apropiate). Modul secundar (mai puţin evidenţiat) se referă la cutremure cu o magnitudine egală
sau mai mare de 7.5 la o distanţă de mai mult de 220 km de oraş (efect al cutremurelor intermediare
din Vrancea). Cel mai puternic factor care contribuie la hazardul estimat pentru oraşele Sliven şi
Stara Zagora este seismicitatea din regiunea imediat învecinată.

Figura I.11. Harta propusă pentru codul seismic (zona eligibilă),
hazardul seismic pentru o perioadă de recurenţă de 475 ani.
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 Modelul de de-agregare PSHA arată o uşoară distribuţie bimodală a probabilităţii de depăşire a
PGA funcţie de magnitudine şi distanţă (Figura I.15). Modul primar din Figura I.15 se realizează
pentru o magnitudine a cutremurelor mai mare sau egală cu 7.5 la o distanţă mai mare de 200 km
de oraşele Targovishte, Shumen, Dobrich şi Burgas (efectul cutremurelor intermediare din
Vrancea). Modul secundar de realizare a PGA arătată în harta de hazard se realizează pentru
cutremure cu o magnitudine de 5.0 până la 6.0 la o distanţă de 10 până la 20 km de oraşe (efect al
seismicităţii regionale din apropiere). În aceste cazuri, cel mai puternic factor care contribuie la
hazard este sursa seismică de adancime intermediară din Vrancea.

Figura I.12. Influenţa cutremurelor intermediare din Vrancea asupra hazardului seismic.

Figura I.13. Distribuţia unimodală a probabilităţii de
depăşire a PGA funcţie de magnitudine şi distanţa pentru
Yambol; cel mai puternic factor care contribuie la hazard
este seismicitatea regiunii învecinate.

Figura I.14. Distribuţie bimodală a probabilitatii de depăşire a PGA
funcţie de magnitudine şi distanţa pentru Sliven; factorul mai
puternic care contribuie la hazard este tot seismicitatea regională.
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Figura I.15. Distribuţia bimodală a probabilităţii de depăşire a PGA funcţie de magnitudine şi distanţă - factorul cel mai puternic
care contribuie la hazardul seismic pentru aceste oraşe este sursa de adâncime intermediară Vrancea.

Figura I.16. Distribuţia bimodală a probabilităţii de depăşire a PGA
funcţie de magnitudine şi distanţă epicentrală pentru oraşele Dobrich şi Varna.
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Rezultatele de-agregarii PSHA pentru orasele Dobrich si Varna arată o distribuţie bimodală a
probabilitatii de depăşire a PGA funcţie de magnitudini şi distanţe (Figura I.16). Pentru Varna, modul
primar se realizează pentru o magnitudine a cutremurelor mai mare sau egală cu 7.0 la o distanţă de la 10
până la 20 km (efect al seismicităţii regionale apropiate : zona Shabla). Modul secundar se realizează în cazul
unui eveniment de magnitudine 7.5 sau mai mare care s-ar produce la o distanţă mai mare de 250 km de
oraşul Varna ( cutremurele intermediare din Vrancea).

I.1.3. RISC SEISMIC
Sistemul Automatizat pentru Evaluarea Consecinţelor Cutremurelor (ASEC) a fost propus de către
Christoskov şi Solakov (1992, 1995). Sistemul a fost elaborat pentru fi utilizat în principalele acţiuni
întreprinse pentru diminuarea efectelor dezastrelor: 1) organizarea activităţilor imediate post-eveniment 2)
măsurile de prevenire pre-eveniment, ca plan pe termen lung de minimalizare a efectelor dezastrelor. ASEC
integrează informaţii geologice, seismologice, despre construcţii, de inventar şi demografice disponibile
pentru Bulgaria. Magnitudinea cutremurului şi parametrii săi epicentrali reprezintă datele de intrare pentru
ASEC. Rezultatul programului este o posibilă distribuţie a intensităţilor în teritoriu, o estimare a numărului
de posibile victime omeneşti şi a daunelor clădirilor. Mai jos, sunt descrise pe scurt metodele de estimare
folosite de ASEC.

I.1.3.1. Distribuţia intensităţilor
Distribuţia intensităţilor macroseismice aşteptate/posibile este estimată folosind modelul
macroseismic generalizat pentru cutremurele de pe teritoriul Bulgariei, elaborat de Glavcheva et al. (1982,
1983). Atenuarea intensităţii prezentată de Glavcheva et al. (1982, 1983) aproximează forma izoseistelor cu
un model elipsoid, folosind următoarele ecuaţii:
Lg Q(I, M) = c(I)*M + d(I)
Lg(a*b2) = c1(I)*M + d1(I)

(I.1)

2

Lg(b /a) = c2(I)*M + d2(I)
unde M – magnitudinea cutremurului; I – intensitatea macroseismică; Q – dimensiunea elipsei într-un punct
fix I; a şi b – semi-axele unei elipse în punctul fix I; c, ci, d, di – coeficienţi empirici. Coeficienţii au fost
determinaţi în baza datelor istorice pentru cutremurele din Bulgaria şi din apropierea ei, folosind metoda
celor mai mici pătrate.

I.1.3.2. Evaluarea numarului de victime
Estimarea numărului total de victime, mai ales pierderile de vieţi omeneşti (NL) şi numărul de răniţi
(NW) se bazează pe abordarea descrisă iniţial de Christoskov şi Samardjieva (1984) şi, ulterior,
îmbunătăţită şi adaptată în scopurile ASEC de Christoskov şi Solakov (1992, 1995). Relaţiile empirice sunt
date de ecuaţiile:
log NL= k1+ k2M

(I.2)

log(NW/NL)= k3+k4M

(I.3)

care sunt valabile pentru o densitate medie a populaţiei D±∂D=const pentru zona afectată de cutremurul cu
magnitudinea M. Coeficienţii k1, k2, k3 şi k4 sunt normalizaţi pentru densitatea D±∂D în intervalele 0 – 25, 26
– 50, 51 – 75, 76 – 100, 101 – 200, 201 – 400 şi pentru mai mult de 400 pr./km2. În scopul ASEC, o
fundamentare a valorilor NL şi NW este implementată prin separarea determinanţilor lor pentru zonele cu
intensitate diferită I (I=7, 8, ≥ 9 pe scara MSK sau MM). Raza medie rI a zonelor de intensitate I poate fi
estimată de modele macroseismice generalizate (Glavcheva et al., 1982, 1983). În acest caz, valorile NL şi
NW depind de intensitatea I şi de densitatea populaţiei D.
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I.1.3.3. Evaluarea daunelor clădirilor
În general, daunele clădirilor, structurilor, diferitelor fabrici şi instalaţii ar putea fi divizate în trei
categorii majore: de arhitectură, de construcţie şi distructive. Daunele de arhitectură sunt relativ minore şi nu
afectează elementele de bază ale construcţiei - se manifestă prin crăpături şi căderea tencuielii, crăpături ale
pereţilor, căderea coşurilor de fum şi a ornamentelor, etc. Daunele de construcţie afectează şi distrug unele
elemente de bază ale construcţiei, cum ar fi coloanele. Daunele distructive înseamnă distrugerea parţială sau
integrală a clădirii. Daunele clădirilor şi structurilor ar putea fi evaluate prin potenţialul distructiv P, care este
raportul dintre forţa reală orizontală care actioneaza pe fundaţia clădirii in timpul cutremurului şi forţa de
proiectare pentru aceeaşi clădire. Potenţialul distructiv P este definit de următoarea relaţie (prezentată de
Tzenov, 1970, Bonceva şi Tzenov, 1978):
P= Sa/(κ β Kc g)

(I.4)

unde Sa este acceleraţia spectrală pentru perioada fundamentală a clădirii, κ şi Kc sunt coeficienţii dinamici şi
seismici şi g este acceleraţia gravitaţională. Coeficientul κ poate varia între 0.75 şi 1 şi, printr-o estimare
grosieră, poate fi aproximat după cum urmează:
 κ = 1 pentru clădiri de cărămidă,
 κ = 0.8 pentru clădiri din panouri mari,
 κ = 0.75 pentru toate celelalte clădiri.
Coeficientul dinamic β (2.5 ≥ β ≥ 0.8) depinde de perioada naturală T a clădirii şi poate fi determinat
numeric sau grafic pentru diferite condiţii geologice locale ale subsolului. Perioada T poate fi măsurată
experimental sau evaluată aproximativ pentru diferite tipuri de structuri. Pentru a ilustra modul de
funcţionare a aplicaţiei practice pentru Bulgaria, am estimat, folosind ASEC (Sistemul Automatizat pentru
Consecinţele Cutremurelor), posibilele consecinţe datorate cutremurelor puternice survenite în principalele
zone seismice (Shabla, Gorna Orjahovitca, Maritsa). Au fost luate în considerare, în model, cutremurele de
maxim 7.0 (MS = 7.0) din zonele Maritsa, Shabla şi Gorna Orjahovitca. Rezultatele sunt prezentate în
Tabelul I.2 şi ilustrate în Figurile I.17 – I.19. În Tabelul I.2 sunt prezentate valorile medii aşteptate ale
numarului de victime omeneşti, ale daunelor clădirilor (uşoare, moderate, grave şi totale). O comparaţie arată
că cele mai grave consecinţe sunt aşteptate în urma cutremurelor din zona Maritsa. Estimările ASEC trebuie
să fie privite ca valoari medii statistice şi se aşteaptă o dispersie relativ mare (de câteva ori mai puţin sau mai
mult) a consecinţelor observate. În ciuda acestor incertitudini, estimările pot fi utilizate în politica de
prevenţie, pentru elaborarea şi testarea planurilor de reacţie în caz de urgenţă, a planului de urbanism şi
analizei de risc seismic. Pe de altă parte, estimările ASEC sunt un instrument util pentru planificarea şi
gestionarea intervenţiilor de urgenţă derulate în urma producerii unui cutremur major în Bulgaria.

Figura I.17. Câmpul macroseismic (zona Maritsa, M=7.0).
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Figura I.18. Câmpul macroseismic (Zona Gorna Orjahovitca, M = 7.0).

Figura I.19. Câmpul macroseismic (Zona Shabla, M = 7.0).
Tabelul I.2. Consecinţe în urma cutremurelor puternice din Bulgaria.
Zona
seismică
Maritsa
M = 7.0
Shabla
M = 7.0
Gorna
Orjahovitsa
M = 7.0
Zona seismică
Maritsa
M = 7.0
Shabla
M = 7.0
Gorna
Orjahovitsa
M = 7.0

S*

Populaţia

D*

Pierderi de
vieţi omeneşti

Răniţi

15.594

1.657.298

106

1.141

4.829

3.611

385.520

107

29

119

14.214

1.031.526

73

3.496

14.808

Număr de clădiri

Daune uşoare

Daune moderate
şi grave

Daune
totale

224.215

117.305

73.661

33.249

44.720

20.684

12.081

4.509

197.301

102.686

63.963

30.652

S*- Dimensiunea zonei afectate (km2)
D* - densitatea medie a populaţiei per km2
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I.2 REPUBLICA MOLDOVA
I.2.1. SEISMICITATE
I.2.1.1. Scurtă prezentare geografică şi geologică
Republica Moldova, cu o suprafaţă de 33,000 km2, este situată pe ambele maluri ale râului Nistru. În
partea de vest este mărginită de râul Prut. Aceste râuri principale ale ţării izvorăsc din Carpaţi, din afara
teritoriului Republicii. În general, relieful ţării este colinar şi fragmentat de văile râurilor. Ca o caracteristică
generală, terenul coboară dinspre NE către SE, către Marea Neagră şi Dunăre. Domeniul transnistrean este
puternic divizat de ravene şi văile râurilor. Codrii, regiunea din Moldova aflată la cea mai mare altitudine, se
înalţă peste zonele înconjurătoare atingând şi altitudini de peste 400 m deasupra nivelului mării. Această
zonă străbătută de văile râurilor care coboară până la altitudini de 150 – 180 m, lasă impresia de zonă
muntoasă. Deoarece majoritatea Moldovei se întinde pe Platforma Precambriană Est Europeană, se disting
două sisteme structurale şi/sau stratigrafice: fundament şi cuvertură sedimentară. În partea de Sud-Vest, peste
fundamentul hercinian se suprapune un bazin mezozoic adânc. Partea inferioara a fundamentului cristalin
constă din roci metamorfice puternic deformate, din perioadele Archean şi Proterozoica. Aceste roci au fost
investigate, în special, prin eşantioane colectate din puţurile de forare, fiind descoperit un singur afloriment,
pe valea Nistrului. Rocile fundamentului includ granite, gnaise granitice şi gabrouri. Fostele roci de
suprafaţă, puternic erodate, au putut fi conservate în interiorul unora dintre stratele de adâncime.
Patura sedimentară, depusă peste fundamentul cristalin, este aproape nedeformată şi constă din roci
din Riphean, Paleozoic, Mezozoic şi Cenozoic. Cele mai vechi unităţi sedimentare constau din roci terigene
non-fosilifere. Vechimea lor absolută, în baza datărilor K-Ar din glauconit, se încadrează între 590 şi 1010
Ma. Grosimea acestor roci, investigată la mijlocul zonei Pridnestrovie (Transnistria) nu depăşeşte 100 – 150
m.
În sudul ţării, fundamentul a fost detectat la o adâncime de 1800 – 2000 m. Înclinarea medie a
suprafeţei sale este de 10 m/km şi este direcţionată de la N către S. Datele magnetice şi gravitaţionale indică
existenţa unor fracţiuni vechi adânci, cu roci diferite de formaţiunile principale. Suprafaţa fundamentului
cristalin este denivelată, atât datorită deformărilor tectonice, cât şi datorită unei eroziuni vechi diferenţiate.
Depozitele mai recente de Proterozoic sunt practic nedeformate.
Depresiunea Predobrogeană este o structură asimetrică de tip graben, constând din roci de vârstă
Jurasică şi, probabil chiar mai vechi. Deoarece adâncimea sedimentelor depăşeşte 3000 m, există puţine
informaţii despre stratele geologice inferioare. Depresiunea este situată la îmbinarea dintre platformele Precambriană şi Hercinică şi se întinde dincolo de granita tarii, atât la est, cât şi la vest. Depresiunea prezintă o
anomalie gravitaţională Bouguer negativă.

I.2.1.2. Bază de date pentru studiul hazardului şi riscului seismic
Studiile despre cutremure depind de calitatea datelor disponibile. În acest sens a fost elaborată o bază
de date dedicată studiilor de hazard şi risc seismic pentru zonele afectate de cutremurele din Vrancea.
Date instrumentale. Date despre cutremure puternice şi moderate (4.0 ≤ MGR ≤ 7.2) în Republica
Moldova au fost obţinute în perioada 1977 – 2008 de la cinci staţii de înregistrare. În prezent, baza de date
deţine peste 450 de înregistrări pe componenta orizontală, de la 52 de evenimente.
Date macroseismice. Componenta macroseismică a bazei de date include informaţii despre avariile
clădirilor şi condiţiile geotehnice ale amplasamentelor clădirilor. Moldova a suferit daune şi pierderi mari ca
urmare a cutremurelor din anii 1977 şi 1986 produse în zona Vrancea. Aceste cutremure au furnizat date
importante despre daunele suferite de clădiri. După cutremurul din 4 martie 1977 (M=7.2), 2765 de clădiri
(23% din totalul de 11849 cladiri investigate) au fost complet distruse şi 8914 (75%) au fost grav avariate.
Statisticile similare realizate pentru cutremurul din 30 august 1986 (M=7.0) au arătat că 1169 (ex.
2%) din totalul de 58538 de clădiri investigate au fost complet distruse şi 7015 (12%) dintre acestea au fost
grav avariate.
Date geotehnice. Datelele geotehnice conţin informaţii cu privire la clasificarea solurilor în 1210
amplasamente.
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I.2.1.3. Surse seismice, activitate seismică, cutremure puternice
Teritoriul Republicii Moldova este influenţat frecvent de cutremurele puternice care se produc în
zona de curbură a Arcului Carpatic, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de zona seismică
Vrancea.
Mişcările seismice semnificative provocate de cutremurele din zona Vrancea sunt înregistrate de
staţiile seismice din întreaga lume. Cutremurele care provin din această sursă sunt de interes practic şi
teoretic datorită efectelor produse cu impact regional, social şi economic. Intensitatea seismică maximă
atinge nivelul de 8-9 grade, conform scării MSK (divizata în 12 grade), cea mai mare parte a teritoriului
afectat fiind caracterizat de o intensitate de 6 grade (cuprinzând regiunile afectate de mişcări severe ale
terenului şi de daune ale clădirilor) include România, Moldova, o mare parte din Bulgaria şi sud-vestul
Ucrainei. Suprafaţa totală a teritoriului posibil afectat de cutremurele din Vrancea este de 300.000 km2, cu o
populaţie de nu mai puţin de 25 mil. de oameni.
Informaţiile statistice despre activitatea seismică din zona Vrancea sunt disponibile încă din anul
1000 şi includ date despre 3000 de evenimente seismice din regiune. În medie, cutremure puternice cu o
magnitudine mai mare de M=6.0 au loc de cel puţin 5 ori pe secol. In regiunile afectate se situează un număr
mare de oraşe importante (inclusiv 2 capitale), numeroase infrastructuri industriale şi energetice, inclusiv 2
centrale nucleare, uzine chimice, tronsoane de gaz şi combustibil şi un număr mare de poduri şi baraje.

I.2.1.4. Reţeaua de monitorizare – Scurtă prezentare istorică
Activitatea seismica din Republica Moldova se datoreaza în principal cutremurelor de adâncimi
intermediare (subcrustale) din regiunea Vrancea şi cutremurelor de suprafaţă ce se produc în regiunea norddobrogeana, ambele zone seismice fiind situate în România. La acestea se mai pot adauga evenimentele
seismice produse în zona bazinului Mării Negre. Monitorizarea seismicităţii în Republica Moldova, la nivel
naţional şi regional, se realizează prin intermediul Reţelei de Monitorizare Seismică operatională în cadrul
Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe. Această reţea cuprinde şase staţii seismice,
instalate în oraşele Chişinău, Cahul, Leova, Soroca şi în satele Mileştii Mici, Giurgiuleşti (zone caracterizate
de o intensitate seismica de 8, 7, respectiv 6 grade MSK). Din păcate, staţiile reţelei au o distribuţie
neuniformă (Figura I.20), fiind localizate doar de o parte (aproape acelaşi azimut) a surselor seismice care
afectează teritoriul Republicii Moldova. În Republica Moldova, monitorizarea seismică instrumentală a
debutat în data de 22 decembrie 1949, când a fost înregistrată prima seismogramă la staţia instalată în orasul
Chişinău. Acest moment poate fi considerat începutul studiilor seismice în Moldova. Cutremurul puternic din
data de 4 martie 1977, care a avut loc în zona Vrancea, având o magnitudine de 7.4 grade pe scara Richter, a
dus la dezvoltarea reţelei de staţii seismice în zonă. În perioada 1982 – 1988, au fst instalate patru noi staţii
seismice, în Leova, Cahul, Giurgiuleşti şi Soroca, si a unui galvanometru analogic, cu înregistrare pe hârtie
fotografică, ce a permis un studiu mai detaliat al seismicităţii din zona, localizarea mai precisa a epicentrelor
cutremurelor şi informarea rapidă a autorităţilor cu privire la evenimentele seismice produse. Seismogramele
înregistrate pe întreaga perioadă de funcţionare a staţiei sunt stocate în arhiva Observatorului Geofizic din
oraşul Chişinău.

I.2.1.5. Caracteristicile tehnice ale sistemului de monitorizare seismică
În prezent, activitatea de monitorizare seismică a Moldovei se realizează de către Centrul pentru
Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie al ASM. La nivel naţional,
principala conexiune a reţelei este Observatorul din Chişinău, care garantează funcţionalitatea Centrului
Naţional de Date şi a întregii reţele de staţii seismice din teritoriu.
Un rol important în modernizarea Reţelei Seismice Naţionale l-a avut acceptarea (în anul 2004)
Institutului de Geologie şi Seismologie ca membru al Centrului Euro-mediteranean de Seismologie (EMSC –
CSEM), şi mai apoi (în anul 2008) ca membru al Centrului Seismologic Internaţional (ISC, Marea Britanie).
Prin aceste acţiuni, Reţeaua Naţională a devenit oficial parte integrantă a reţelelor seismice distribuite la
nivel european şi mondial. Scopul principal al acestor organizaţii este înregistrarea prin tehnici avansate şi
eficiente a datelor seismice, stocarea, gestionarea, dezvoltarea tehnicilor de achiziţionare în timp real.
Concomitent se încearcă asigurarea unor canale dedicate de comunicaţii (transfer de date), procesarea rapidă
şi schimbul oricărui tip de date şi/sau informaţii cu privire la cutremure, clădiri , administrarea bazelor mari
de date, precum si diseminarea informaţiei prin publicarea de buletine de ştiri şi cataloage seismice.
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I.2.1.6. Centrul Naţional de Date Seismice (MD NDA)
Centrul de date ce operează în cadrul Observatorul din Chişinău (Figura I.21), a fost renovat în
totalitate. Transferul de date în timp real este monitorizat cu aparatură dedicată, permiţând vizualizarea
înregistrarilor seismice ce reprezintă mişcarile continue ale Pământului. Centrul este dotat cu dispozitive
moderne pentru vizualizarea, arhivarea, şi analiza datelor seismice; transmiterea şi recepţionarea de
informaţii prin intermediul programelor dedicate (ex:SeisComp 3.2). SeisComp este de asemenea un pachet
de programe utilizat pentru transferul de date, iniţial dezvoltat pentru reţeaua GEOPHON (Potsdam), şi mai
apoi extins în cadrul proiectelor MEREDIAN (“Reţeaua Mediteranean-Europeană pentru Informarea şi
Arhivarea Rapidă a Datelor Seismice”) şi GITEWS (“Sistemul German de Avertizare Timpurie în caz de
Tsunami în Oceanul Indian”).

Figura I.20. Staţii seismice din Republica Moldova şi zonele în care sunt localizate
(caracterizate de o intensitate seismică de 8, 7, şi 6 grade MSK).

I.2.2. HAZARD SEISMIC
Republica Moldova este afectată şi înregistrează daune şi pierderi importante de pe urma
cutremurelor intermediare provenite din sursa Vrancea, România. După cum se ştie, planificarea şi
implementarea de măsuri costisitoare pentru asigurarea rezistenţei seismice a clădirilor şi altor structuri sunt
efectuate în baza hărţilor de hazard seismic.
Cele mai recente estimări ale hazardului seismic de pe teritoriul Republicii Moldova au fost realizate
prin utilizarea abordării probabilistice, care include:

 Definirea sursei seismice din zona Vrancea;
 Estimarea magnitudinii maxime posibile a sursei din zona Vrancea;
 Estimarea frecvenţelor aşteptate de producere ale cutremurelor de diferite magnitudini
provenite din sursa Vrancea;
 Estimarea relaţiilor de atenuare dintre intensităţilor macroseismice şi magnitudinea,
distanţa epicentrală, adâncimea focală din direcţia sursei Vrancea către regiunea studiată
(Republica Moldova);
 Stabilirea corelării dintre intensităţile macroseismice şi acceleraţia maximă a terenului
25

(PGA);
 Aplicarea modelului teoretic pentru calcularea hazardului seismic.

Figura I.21. Centrul Seismic Naţional (MD NDA), Chişinău, interiorul comandamentului.

Modelul sursei Vrancea. În mod convenţional, harta cu epicentrele cutremurelor serveşte ca bază
pentru delimitarea sursei cutremurului. În acest studiu, a fost realizată o compilaţie a unui catalog propriu cu
cutremure. Catalogul cuprinde 639 de cutremure de adâncime intermediară din Vrancea (60 – 170 km) care
au avut loc în perioada 1501 – 2001. Anterior, s-a demonstrat în mod repetat că magnitudinea mare a
cutremurelor de adâncime intermediară din Vrancea afectează, în special, Republica Moldova.
Modelul de adâncime pentru sursa de adâncime intermediara din Vrancea. Modelul aplicat pentru
sursa de adâncime intermediara Vrancea pe paliere de adâncime este prezentat în Tabelul I.3.
Tabelul I.3. Modelul de adâncime pentru sursa de adâncime intermediară Vrancea.

Nivele de adâncime

Adâncime MW Perioada medie de recurenţă
(km)

(ani)

1

60 – 80

7.0

24

2

80 – 100

7.5

82

3

100 – 160

8.1

820

4

160 – 170

Mmax. Presupunând că focarele din Vrancea nu reflectă o simplă suprafaţă de subducţie, ci
conturează un corp litosferic subdus, magnitudinea maximă credibilă a fost determinată ca MW = 8.1
(Zaicenco, A., Lungu, D., Alkaz, V., Cornea, T., 1999).
Relaţia recurenţă - magnitudine (Figura I.22). Din analizele de regresie bazate pe catalogul
menţionat ce conţine cutremure cu adâncimile intermediare produse în zona Vrancea, a fost estimat numărul
mediu N de cutremure produse pe an cu o magnitudine considerată M (Mw, min = 4.0, Mw, max = 8.1).
LgN (≥Mw min) = 3.91 - 0.75Mw

(I.5)
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Figura I.22. Relaţiile de recurenţă pentru cutremurele de adâncime intermediara (Mw ≥ 4).

Relaţia de atenuare. A fost elaborată o noua relaţie de atenuare a intensităţii bazată pe modelul N.
Shebalin pentru azimutul Vrancea - Republica Moldova:
I = 1.33M - 8.41Lg (H2 + R2 )1/2 + 0.33P

(I.6)

unde H – este adâncimea focarului, R – distanţa hipocentrală şi – variabila P, egală cu 0 (50% probabilitate
de nedepasire a valorii I) sau 1 (84% probabilitate de nedepasire a aceleasi valori a intensitatii
macroseismice). Curbele de atenuare a intensităţii macroseismice calculate pentru trei cutremure din
Vrancea: 10.11.1940, 4.03.1977 şi 30.08.1986 sunt reprezentate în Figura I.23.

Figura I.23. Curbele de atenuare ale intensităţilor MSK estimate pentru trei cutremure din Vrancea.

Corelarea intensităţii macroseismice cu acceleraţia maximă a terenului (PGA). În baza datelor
disponibile, a fost obţinută funcţia care reprezintă corelarea dintre acceleraţia orizontală a terenului şi
intensitatea macroseismică pentru cutremurele de adâncime intermediara din Vrancea (Figura I.24). După
calcularea parametrilor de intrare, teritoriul Republicii Moldova a fost împărţit în celule de câte 10 km x10
km în centrul cărora au fost calculate valorile intensităţii MSK şi ale acceleraţiei PGA pentru perioade de
recurenţă de 50 de ani (Figura I.25).
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Figura I.24. Relaţia dintre intensitatea MSK şi acceleraţia PGA pentru azimutul Vrancea – Republica Moldova.

I.2.3. RISC SEISMIC
În secolul XX, pe teritoriul Republicii Moldova au fost resimţite mai multe cutremure puternice.
Evenimente seismice semnificative produse în această perioadă (1940, 1977, şi 1986) au avut ca efect un
numar important de victime şi pierderi economice. În Tabelul I.4 sunt prezentate unele date cu privire la
pierderile de pe teritoriul Republicii Moldova datorate evenimentele seismice din data de 4 martie 1977 şi 31
august 1986 (magnitudine 7.2 respectiv 7.0 grade pe scara Gutenberg - Richter). Companiile de asigurări din
fosta URSS au plătit populaţiei 686 milioane de ruble iar statul a plătit alocaţii în valoare de 700.000 de
ruble, şi totuşi neacoperind pierderile reale pe care le-a suferit populaţia. Conform estimărilor furnizate de
specialiştii din domeniul construcţiilor, ar fi fost necesară suma de 800 milioane USD pentru a acoperi
consecinţele cutremurului.

I.2.3.1. Hazard seismic
In studiul pentru teritoriul Republicii Moldova hazardul seismic este exprimat prin intensităţile
aşteptate în următorii 50 de ani pentru diferite zone ale ţării.
S-a arătat în studiile precedente (Alkaz, 1999, Alkaz et al., 1999) că, pentru condiţii regionale
specifice, factori precum grosimea sedimentelor, topografia, factorii hidrologici joacă un rol important în
nivelul amplitudinilor şi compoziţia spectrală a înregistrarilor mişcării terenului. Pentru a descrie
amplificarea seismică locală au fost alese trei modele geologice diferite (adâncime diferită a rocii de bază).
Amplificările locale au fost stabilite prin funcţii de transfer empirice şi teoretice (Alkaz et al., 1987, 1999,
Alkaz, 1999). Din experimente, studii de microzonare şi modelari numerice (Alkaz et al., 1990, Pavlov P.,
1995) au fost obtinute date referitoare la amplificarile datorate unor caracteristici de relief de pe teritoriul
Republicii Moldova, precum şi date cu privire la influenţa factorilor hidrogeologici asupra efectelor
seismice. Astfel, harta de hazard seismic rezultată ia în considerare intensităţile aşteptate în următorii 50 de
ani, capacitatea de amplificare a solului, topografia şi nivelul apelor subterane.

I.2.3.2. Hazard geologic
Teritoriul Republicii Moldova prezintă un mare risc de producere a alunecărilor de teren, tasări,
lichefieri şi căderi de roci din depozitele neogene. Pentru a identifica zonele susceptibile la producerea
acestor procese geologice dinamice necesară pentru elaborarea hărţii de hazard geologic, au fost utilizate
sursele de informatii disponibile: articole publicate, rapoarte şi hărţi (Stasev, 1964, Constantinova T. et al.,
1997).
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I.2.3.3. Vulnerabilitatea fondului locativ
Republica Moldova deţine aproximativ 165.000 de clădiri. Pe baza scarii de intensitati MSK-76 au
fost clasificate aceste clădiri. După cum se poate vedea pe harta de mai jos, clădirile din categoria A şi B sunt
cele mai răspândite in Moldova.
Pentru a cuantifica vulnerabilitatea lotului de clădiri, a fost introdus un coeficient Vaver calculat dupa
formula:
Vaver = (NA + 0.5NB) / (NA + NB)

(I.7)

unde NA, NB sunt numărul de clădiri de tip A şi tip B (conform clasificării pe care se bazează scara MSK-76).

Figura I.25. Harta de zonare seismică a teritoriului Republicii Moldova.

Numai clădirile tradiţionale (categoria A şi B), reprezentând majoritatea clădirilor de pe teritoriul
investigat, au fost luate în considerare în aceasta analiza. Coeficientul Vaver care variază între 0.5 şi 1.0, este o
măsură a vulnerabilităţii medii a structurilor.

I.2.3.4. Aspecte demografice
Distribuţia spaţială şi densitatea populaţiei (Palamarciuc et al., 2001) au fost considerate factori de
mare importanţă, pentru stabilirea caracteristicilor populaţiei din Moldova.
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Tabelul I.4. Pierderi ca urmare a cutremurelor din 4 martie 1977 şi 31 august 1986 pe teritoriul Republicii Moldova.

Total clădiri
analizate
1977
1986
Întreprinderi de stat
2821
7000
Întreprinderi private
6984 49000
Şcoli
334
546
Instituţii pre-şcolare
188
562
Instituţii de îngrijire a sănătăţii
181
353
Instituţii culturale
238
262
Instituţii comerciale
314
326
Alte instituţii
789
489
Total
11.849 58.538
Tip de construcţie

Afectate grav, necesită
reconstruirea
1977
1986
1449
1152
6096
4820
263
128
141
88
126
64
161
189
110
105
568
469
8.941
7.015

Complet
distruse
1977 1986
1372
757
888
71
26
47
33
55
39
77
73
34
221
221
2
2.765 1.169

I.2.3.5. Valoarea pierderilor
Indicele activităţii economice a fost luat în calcul ca măsură a numarului relativ de pierderi pentru
fiecare din districtele Republicii Moldova (Constantinova et al., 1997). Pentru a pune în evidenţă efectele
cutremurului, hazardul geologic şi alte hărţi necesare, au fost utilizate metodologii specifice (Blair et al.,
1979, Mindrescu, 1990, Papadopoulos et al., 1996). Astfel, paşii necesari pentru evaluarea riscului seismic
au fost:
 Definirea unităţii de bază pentru calcule. Calculele au fost efectuate pentru o reţea de 348 de
puncte, cu o spaţiere de 10 km atât pe latitudine cât şi pe longitudine;
 Stabilirea factorilor de analizat: hazardul seismic (sursa seismică, amplificarea solului, topografia,
condiţiile hidrogeologice), hazardul geologic (alunecări de teren, tasari, lichefiere, căderi de roci),
vulnerabilitatea fondului de clădiri, densitatea populaţiei şi indexul activităţii economice.
Cuantificarea ponderii relative: fiecare factor a primit o pondere de 3 până la -40 reprezentând
importanţa sa relativă faţă de alţi factori. Ponderea a fost stabilită conform opiniilor a 6 experţi.
După cum se vede, cele mai mari ponderi au fost alocate cutremurelor, deoarece au cel mai mare
potenţial distrugător; cele mai mici ponderi au fost alocate tasărilor şi căderilor de roci;
 Clasificarea potenţialului fiecărui factor, de la 1 la 4. De exemplu, cutremurele au fost cotate de la 1
la 3: 1 – pentru gradul VI de intensitate seismică (hazard redus), 2 - pentru VII (hazard moderat), şi
3 - pentru VIII (hazard major);
 Calcularea riscului de cutremur pentru fiecare celulă a grilei care a fost considerată ca o convoluţie
a hazardului de cutremur EH, hazard geologic GH, vulnerabilitatea clădirilor VB, densitatea
populaţiei DP şi indexul activităţii economice EA:
Ri = EH * GH * VB * DP * EA

(I.8)

Expresia (I.8) a fost aplicată pentru a obţine o valoare totala care reprezintă scorul pentru fiecare
celulă a reţelei; valorile situându-se în intervalul 110 - 430. Riscul relativ de cutremur, Rri, pentru fiecare
celulă a fost stabilit ca:
Rri= Ri/Rm

(I.9)

unde Rm=min{Ri}.
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I.2.3.6. Riscul seismic pe teritoriul Republicii Moldova
Din datele strânse, a fost elaborat setul de hărţi necesare pentru evaluarea riscului seismic (Figurile
I.26 – I.31). Apoi, în baza distribuţiei Rri, au fost sugerate patru clase de risc (redus, moderat, ridicat şi foarte
ridicat) şi a fost realizată harta la scară mare (1:500.000) a riscului seismic relativ definit conform ecuaţiei
(I.9). După cum se vede, riscul seismic nu corespunde cu hazardul seismic şi atinge nivele de alertă în
regiunea centrală a Republicii Moldova, unde populaţia este mai densă, economia este mai bine dezvoltată şi
efectele secundare ale cutremurelor sunt mai mult ca posibile.

I.2.3.7. Estimarea pierderilor în cazul viitoarelor cutremure
Estimarea daunelor folosind spectrul de răspuns. A fost realizată simularea spectrelor de răspuns
amortizate obţinute pentru înregistrarile în câmp liber, pentru scenariul unui cutremur cu MG=7.0
(Gutenberg-Richter), având ca rezultat calcularea parametrilor seismici. Programul existent cu interfaţa GIS
permite interpolarea parametrilor spectrali selectaţi pentru fiecare punct al grilei din zona studiată (Figura
I.32) şi a gradului de deteriorare al clădirilor calculat, di. Gradul daunelor structurale este studiat în contextul
vibraţiei terenului exprimat prin spectrul de răspuns, SA2Hz, pentru perioada proprie de vibraţie a clădirii.
Corelarea dintre simulare şi datele reale este destul de bună: 0.89.
Estimarea daunelor folosind intensitatea MSK. Mai sus, este evaluată probabilitatea daunelor
suferite de structuri pentru un nivel dat de hazard seismic, folosind spectre de răspuns (funcţii de fragilitate).
Totuşi, până acum, de cele mai multe ori estimarea daunelor a fost efectuată folosind intensitatea
macroseismică. De asemenea, a fost elaborată aplicaţia bazată pe intensitatile MSK pentru estimarea
daunelor-pierderilor şi victimelor umane, în cazul cutremurelor puternice din Vrancea, pe teritoriul
Republicii Moldova. Aplicaţia estimeaza numarul daunelor şi victimelor în baza evaluării hazardului seismic
al zonei Vrancea, luând în considerare efectele de directivitate, condiţiile locale ale solului şi vulnerabilitatea
fondului de clădiri existent din Moldova.
Efectele directivităţii. A fost stabilită relaţia de atenuare a intensităţii MSK în baza modelului de
atenuare (Shebalin, 1997) pentru Vrancea – Republica Moldova:
I = 1.3M - 4.6 lg (H2 + R2 )1/2 + 8.4

(I.10)

unde: M – este magnitudinea Gutenberg-Richter, H – este adâncimea focală, R – distanţa epicentrală.
Condiţiile locale ale solului. În baza legii de atenuare seismică, putem obţine doar distribuţia de
bază a intensităţii. Pentru a lua în calcul influenţa geologiei locale în metodologia de predicţie a pierderilor,
este utilizată harta de microzonare seismică. Zona Centrală este prezentată în Figura I.33. Conform hărţii de
microzonare seismică a oraşului Chişinău, intensitatea de bază MSK (7) prezintă modificări de 0, respectiv 1
grad.
Vulnerabilitatea. Funcţiile de vulnerabilitate folosite (matricea daunelor clădirilor şi matricea
victimelor umane) sunt publicate in Alkaz et al. (2006). Există diferite moduri de clasificare a gradului de
deteriorare al clădirilor şi structurilor. Algoritmul oferit se bazează pe o scară de 6 grade, şi anume: 0 –
intact, 1 – daune minore, 2 – daune moderate, 3 – daune majore, 4 – distrugere şi 5 – prăbuşire. Rezultatul
simulării daune-pierdere, folosind intensitatea MSK, este prezentat în Tabelul I.5.
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Figura I.26. Intensitati macroseismice
asteptate (MSK) datorate sursei
seismice subcrustale Vrancea pentru o
perioada medie de recurenta de 50 ani.

Figura I.27. Distributia hazardului
seismic (surse seismice, amplificari
locale, topografie, hidrogeologie).

Figura I.28. Distributia hazardului
geologic (tasări, alunecări de teren,
lichefieri, căderi de roci).
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Figura I.29. Distribuţia activităţii economice
pe teritoriul Republicii Moldova.

Figure I.31. Densitatea populaţiei
teritoriul Republicii Moldova.

pe

Figure I.30. Vulnerabilitatea relativă a
fondului construit pe teritoriul Republicii
Moldova.

Figura I.32. Distribuţia riscului seismic relativ
în Republica Moldova.

Figura I.33. Harta valorilor simulate ale spectrului de răspuns
la T = 0.4s pentru partea centrală a oraşului Chişinău.
Tabelul I.5. Daunele simulate şi cele înregistrate ale clădirilor, folosind intensitatea MSK: tip B.
Centrul oraşului Chişinău, cutremurul din Vrancea, din 30 august 1986 (MG = 7.0).

Gradul de deteriorare
Scenariu de simulare

0

1

2

3

4

10.2 29.5 37.6 19.8 2.9

(MG= 7), % din clădiri
Date reale

4.5
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27.2 41.1 25.1 2.1

I.3. ROMÂNIA
I.3.1. SEISMICITATE
România este o ţară cu o seismicitate importantă: aproximativ 300 de cutremure cu magnitudinea
M>2.5 sunt înregistrate anual. În cadrul tectonic complex de pe teritoriul României, au fost identificate mai
multe zone seismogene individuale: Depresiunea Bârlad (BD), Depresiunea Predobrogeană (PD), Câmpia
Română (un sector al faliei Intra-Moesice), Crişana-Maramureş (CM) in partea de nord, Depresiunea
Transilvaniei (TD) şi zona Făgăraş-Câmpulung (FC) din zona centrala, zonele Banat (BA) şi Dunubiana
(DA) din partea de vest a ţării. Cea mai activă zonă seismogenă este Vrancea, situată in Curbura estică a
Lanţului Carpatic. Aşa cum se poate vedea în Figura I.34, cutremurele care îşi au originea în aceste zone au
magnitudini medii şi focare superficiale (de suprafaţă). Regiunea seismogenă Făgăraş (FC) este a doua sursă
seismică din România în ceea ce priveşte magnitudinea maxima observată (Mw = 6.5), după sursa de
adâncime intermediara din Vrancea. O dată pe secol, este aşteptat un eveniment cu o intensitate epicentrală
mai mare de VIII în această zonă (Moldovan et al., 2007), ultimul eveniment major a avut loc la data de 26
ianuarie 1916 şi a avut magnitudinea Mw=6.5 şi I0=VIII-IX pe scara MSK.

Figura I.34. Seismicitatea României.

Majoritatea cutremurelor de suprafaţă din România au energie redusă, seismicitatea fiind
caracterizată prin multe cutremure cu magnitudinea Mw = 5, fără să depăşeaşca valoarea 5.6 (ex. zona BA,
în care cel mai mare cutremur produs după anul 1900 este cel din data de 12 iulie 1991, Mw = 5.6).
Informaţiile istorice sugerează potenţiale cutremure mai mari de 6 în mai multe zone, cum ar fi CM (cel mai
mare eveniment raportat este cel din 15 octombrie 1834 cu Mw = 6.5) şi TD (evaluat la maxim Mw=6.5), dar
au fost raportate câteva evenimente cu magnitudinea de 4 în ultima sută de ani. O zonă cu seismicitate
redusă, dar cu potenţial seismic ridicat este Shabla (SH), situată pe teritoriul Bulgariei. Ultimul eveniment
puternic (Mw=7.2) a avut loc în această zona la data de 31 martie 1901 şi a produs pagube importante în NV
Bulgariei şi SE României. Zona Vrancea este o zonă seismogenă complexă, creată de convergenţa
continentală a cel puţin 3 unităţi tectonice majore: placa Est-Europeană, sub-plăcile Moesică şi Intra-Alpină.
Aceasta este cea mai activă zonă de pe teritoriul României. Luând în considerare adâncimea hipocentrelor, în
această zonă pot fi identificate 2 subdiviziuni:
 VRN cu evenimente normale/de suprafaţă (adâncime de până la 40 km);
 VRI care generează cutremure de adâncime intermediară.
Activitatea seismică din VRN este localizată în faţa arcului Carpatic, răspândită pe o suprafaţă
liniară, delimitată la nord de falia Peceneaga-Camena şi la sud de falia Intra-Moesică. Seismicitatea constă în
cutremure cu magnitudine moderată (Mw<5.6) grupate în clustere. Pentru această zonă catalogul conţine un
singur cutremur cu Mw = 5.9 produs la data de 1 martie 1894, magnitudinea fiind estimată din informaţiile
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istorice, posibil supraestimată. Zona VRI este o zonă foarte restrânsă ca dimensiuni, care acoperă epicentrele
evenimentelor de adâncime intermediara (70-180km), generând 3-5 evenimente cu Mw>7 pe secol şi o rată a
momentului seismic de 1.2x1019 Nm/an. Numai în secolul XX, au avut loc in aceasta zona 5 evenimente
puternice: 6 octombrie 1908 (Mw=7,1; h=125km; Imax observat=VIII) , 10 noiembrie 1940 (Mw = 7,7; Mo
= 5,1 x 1020 Nm; h = 150 km), 4 martie 1977 (Mw = 7,4; Mo = 1,5 x 1020 Nm; h = 93 km), 30 august 1986
(Mw = 7,1; Mo = 0,6 x 1020 Nm; h = 131 km) şi 30 mai 1990 (Mw = 6.9). Cutremurul din 26 octombrie 1802
(Mw = 7.9) este considerat cel mai puternic cutremur produs la adâncime intermediara în zona Vrancea.
Mecanismul caracteristic pentru 90% din aceste evenimente este de faliere inversa cu axa T aproape verticală
şi axa P aproape orizontală (Radulian et al., 2000), planul faliei fiind orientat NE-SV . Acest lucru conduce
la o forma elipsoidală a câmpului macroseismic, de obicei orientat NE-SV, afectând, de asemenea, Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Macedonia, Serbia.

I.3.1.1. Seismicitatea bazinului Mării Negre
Marea Neagră este cel mai mare bazin de tip „back-arc” din Europa, situat în zona de tranziţie dintre
un grup de centuri orogene formate în timpul închiderii oceanelor Paleo şi Neo-Thetys şi un mozaic tectonic
de unităţi deformate în intervalul de timp Proterozoicl superior-Paleozoic, la marginea de sud a faliei EstEuropene (Okay et al., 1996; Robinson et al., 1996; Pasulhenson et al., 2004; Saintot et al., 2006).
Evoluţia bazinului Mării Negre a fost controlată prin diferite procese active din timpul subducţiei nordice a
Neotethys sub arcul vulcanic Rhodope-Pontides (Adamia et al., 1977; Letouzey et al., 1977; Zonenshain şi
Le Pichon, 1986; Okay et al., 1994). Bazinul Mării Negre este format din două sub-bazine, de est (EBSB) şi
de vest (WBSB). Ambele sub-bazine, având crusta oceanică ori sub-oceanică, şi sunt separate de Creasta
Mediană a Mării Negre( Mid-Black Sea Ridge (High)), Figura I.35, care constă dintr-o crustă continentală
subţiată (Munteanu I. et al., 2011).

Figura I.35. Harta tectonică a Mării Negre şi a zonelor adiacente (după I. Munteanu et al., 2011), BF, Falia Bistriţa; IMF, Falia
Intra-Moesică; NAF, Falia Nord-Anatolia; OF, Falia Odessa; PCF, Falia Peceneaga-Camena; SGF, Falia Sfântu Gheorghe; STF,
Falia Sulina-Tarhankut; TF, Falia Trotuş; WCF, Falia din Vestul Crimeii;EBSB, Bazinul Estic al Mării Negre; WBSB, Bazinul
Vestic al Mării Negre; GS, Denivelarea Gubkin; HD, Depresiunea Histria; KD, Depresiunea Kamchya; KT, Jgheabul Karkinit;
KMR, Creasta Kalamit; MAH, Înălţimea Mediană Azov; MBSH, Înălţimea Mediană a Mării Negre; NDO, Orogenul Nord
Dobrogean; NKD, Depresiunea din nordul Kiliei; SG, Grabenul Shtormovaya; SSR, Creasta Surov-Insula Şerpilor.

I.3.1.2. Analiza surselor seismice identificate
S1 - Centrul Dobrogei
Sursa seismică acoperă toate evenimentele seismice înregistrate, care s-au produs în perioada 543 –
2012 (Figura I.36). Cutremurele din această zonă sunt asociate faliilor Capidava – Ovidiu şi Horia –
Pantelimonul de Sus, cât şi faliilor transversale care încadrează oraşul Medgidia. Magnitudinea
maximă observată în perioada 1980 – 2011 a fost Mw=5 (la cutremurul din 12.12.1986), şi pentru 11
cutremure, Mw≥3.
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Figura I.36. Sursele seismice din arealul Mării Negre.

S2 - Shabla
Zona seismică Shabla este localizată pe teritoriul Bulgariei. Din punct de vedere tectonic, aparţine
graniţei sudice a platformei Moesice. În zona Shabla – Cap Caliacra a fost localizat un focar de
cutremure normale, cu dezvoltare pe direcţia NE-SV, pe care are loc distributia acestora. Această
zonă tectonic activă este graniţa de nord-est a focarelor majore de suprafaţă, care este dezvoltată
colateral de Marea Neagră, pe direcţia NE-SV şi care se afunda în zona Burgas. Focarele din zona
Shabla sunt distribuite de-a lungul unor falii cu o lungime de 20-25 km, generatoare a 15 cutremure
cu MW ≥ 4. Cutremurul de referinta este cel din 3 Martie 1901, cu magnitudinea de 7.2 (Mw) şi
adâncimea focarului de 14 km.
S3 - Sursa Istanbul
Distribuţia epicentrelor ce caracterizează sursa Istanbul marchează flexiunile liniilor structurale care
aparţin sistemelor de falii din Nordul Anatoliei. Magnitudinea maximă observată în această zonă este
de 6.2 (Mw), la cutremurul produs pe 20.06.1943 (410Lat N şi 300 Long E. adâncime 35 km). În
perioada instrumentală, maximul observat a fost de 6.7 (Mw), pe 6.08.1983 (41.10 Lat N şi 300 Long
E. adâncime 33 km). Maximul continental observat este de 7.6 (Mw) pe 17.08.1999 (41.010 N şi
29.970 E. adâncime 17 km). Faliile din zona Istanbul au o dezvoltare amplă, sectoarele active fiind de
sute de km. Sursa seismică Istanbul este caracterizată de distribuţia epicentrelor pentru 874 de
cutremure crustale produse în perioada 984-2012, cu Mw≥ 2.
S4 - Sursa seismică a faliei din Nordul Anatoliei
In acest caz vorbim despre un sistem de falii situat la nord de falia Nord-Anatoliană, care a prezentat
o activitate tectonică intensă în intervalul 1954-2012, cu mai mult de 265 de cutremure (Mw ≥2).
Distribuţia epicentrelor marchează asocierea cutremurelor cu liniile structurale existente în zonă, cu o
magnitudine maximă observată de 6.1(Mw) (la cutremurul din 19.08.1954). Aplicând metoda
incrementului magnitudinii maxime observate, valoarea aşteptată a posibilei magnitudini maxime
este considerată a fi M(w).max= 6.3 cu o marjă de eroare de ± 0.1.
S5 - Georgia
Sursa seismică Georgia este caracterizată printr-o distribuţie epicentrală a 356 de cutremure crustale
în perioada 1958-2012, cu Mw≥ 2 şi 22 de cutremure crustale (adâncime mai mică de 35 km, conform
37

V. Starostenko et al., 2004), cu Mw≥4 produse în perioada 1958-2012. Distribuţia epicentrelor
marchează asocierea cutremurelor cu liniile structurale existente în zona Georgia, care sunt
caracterizate printr-un maxim de magnitudine observat de 5.8 (Mw) (16.07.1963).
S6 - Novorossiysk
Sursa seismică Novorossiysk este caracterizată de 26 de epicentre de suprafaţă, cu Mw≥ 4, produse în
perioada 1966-2012. Distribuţia epicentrelor marchează asocierea cutremurelor cu liniile structurale
existente din zona Novorossiysk, caracterizate printr-o magnitudine maximă observată de 5.7(Mw)
(3.09.1978).
S7 - Sursa Crimea
În zona seismică Crimea au fost înregistrate 36 de cutremure crustale, cu Mw≥2, produse în perioada
1927-2012 şi 14 cutremure cu Mw≥4. Distribuţia epicentrelor marchează existenţa liniilor tectonice,
caracterizate printr-o magnitudine maximă observată de 6.5 (Mw) (11.09.1927).
S8 - Sursa Vestul Mării Negre
Geometria sursei seismice a faliei Vest Marea Neagra (falia WBS, Okay et al., 1996) este definită
prin distributia epicentrelor a 8 cutremure crustale, care s-au produs în perioada 1970-2012.
Magnitudinea maximă observată pe falia de la vestul Mării Negre a fost Mw=4.9 (07.05.2008).
S9 - Zona mediană a Mării Negre
În zona seismică numită Creasta Mediană a Mării Negre (Okay et al., 1996), în perioada 1970-2012,
au avut loc 11 cutremure crustale, situate de-alungul acesteia. Activitatea seismică este caracterizată
de o magnitudine maximă observată de 5.3 (Mw) (10.12.2007).

I.3.1.3. Reţeaua de monitorizare
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) operează reţeaua
seismică în timp real cu scopul de a monitoriza activitatea seismică pe teritoriul României, ce se datoreaza în
special cutremurelor cu adâncime intermediară produse în zona Vrancea (60 - 200km). Începând cu anul
2002, modernizarea reţelei seismice a INFP s-a realizat prin instalarea unui numar important de staţii
seismice cu transmisie în timp real. Această reţea constă din staţii seismice digitale dotate cu senzori de
accelerare (EpiSensor) şi senzori de viteză (bandă largă: STS2, CMG3ESP, KS2000, CMG40-T; sau
perioadă scurtă: MP, SH-1, S13, Mark Product). Reţeaua seismică digitală, prezentată în Figura I.37a, este
alcatuită din 86 de staţii seismice (cu trei componente) şi două reţele dense de tip „array”: Bucovina BURAR (cu 12 elemente) şi Plostina-PLOR (7 elemente). Toate datele înregistrate sunt transmise în timp
real la sediul central al INFP unde sunt procesate automat, analizate şi distribuite (Figura I.37b). Staţiile
seismice accesate de la distanţă sunt dotate cu senzori de viteză cu trei componente, pentru mişcări slabe şi
accelerometre cu trei componente, pentru mişcări puternice. În cooperare cu Institutul de Geofizică şi
Seismologie din Republica Moldova au fost instalate pe teritoriul tarii vecine staţiile seismice de la Leova
(LEOM), Giurgiuleşti (GIUM), Mileştii Mici (MILM), Chişinău (KIS) şi Soroca (SORM). Înregistrările
seismice de la aceste staţii sunt recepţionate în timp real la Centrul Naţional de Date al INFP (CND) folosind
conexiuni „seedlink”. Pachetele de programe Seedlink şi AntelopeTM sunt utilizate pentru achiziţia şi
schimbul de date în timp real. Modulul de achiziţie în timp real al programului Antelope asigură detectarea
automată a evenimentului, citirea timpilor de sosire ai undelor seismice, localizarea şi estimarea magnitudinii
cutremurului.
Pentru a îmbunătăţi soluţiile automate, Antelope conţine un modul dedicat post-procesarii manuale
(ex. asocierea evenimentului, calculul magnitudinii, includerea în baza de date, trimiterea de buletine
seismice, calculul acceleraţiilor şi vitezelor maxime ale solului), pentru generarea de harţi cu acceleratiile
maxime (ShakeMap) şi distribuirea buletinelor informative către centrele de date internaţionale. Reţeaua
Seismică din România este interconectată cu reţelele virtuale IRIS şi ORFEUS precum şi alte altor ţări din
Europa. Conexiunea se realizează prin intemediul legăturilor de internet, Romania contribuind la schimburile
regionale şi internaţionale de date (forme de unda şi parametrii de localizare) cu un număr important de
înregistrări provenite de la staţii de bandă largă şi/sau array-uri. În cadrul sediului central al INFP precum şi
la Observatorul Seismologic Dobrogea, Eforie Nord, SeisComP3 funcţionează ca sistem complementar de
achiziţie, back-up de date, controlul calităţii, schimbul de date în timp real şi post-procesare, monitorizarea
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stării reţelei, etc. aşa cum poate fi observat în schema din Figura I.38.

Figura I.37.a Centrul National

de Date al INCDFP

Figura I.37.b INFP: reţeaua seismică în timp real.
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O altă reţea de monitorizare a efectelor cutremurelor puternice din România este Reţeaua Seismică
Naţională pentru Mişcări Puternice dedicată construcţiilor, operată de URBAN-INCERC (Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă). Special proiectată şi
dezvoltată pentru aplicaţiile de inginerie seismica, această reţea conţine, de asemenea, instrumente instalate
în câmp liber, care au permis înregistrări valoroase ale cutremurelor puternice din trecut. În 2003, în cadrul
unui proiect naţional MENER, INFP şi INCERC au creat o bază de date comună a mişcărilor puternice, cu
înregistrarile existente a 4 cutremure importante (4 martie 1977, Mw=7.2; 30 august 1986; Mw=7.1;
evenimentele din 30 şi 31 mai 1990, cu Mw=6.9 şi, respectiv, 6.4). În momentul de faţă, nu există un schimb
de date automatizat între INFP şi INCERC, ambele instituţii îşi actualizează bazele de date cu înregistrări ale
cutremurelor recente, în cadrul activităţii curente sau a proiectelor pe care le derulează. Un număr important
de instrumente seismice sunt instalate în România în proximitatea unor baraje, centrale hidro-electrice şi
nucleare. Înregistrările lor sunt utilizate în studii locale, în scopuri aplicative ingineresti. În absenţa unui
protocol sau a unui cadrul legal la nivel naţional, majoritatea acestor înregistrări nu sunt accesibile şi nu sunt
stocate la Centrul Naţional de Date. În consecinţă, există o serie de informaţii valoroase inaccesibile
comunităţii ştiintifice, seismologică şi/sau inginerească. Acest fapt constituie o obstrucţionare permanentă a
studiilor de evaluare a efectelor locale datorate seismelor şi activităţii de microzonare.

Figura I.38. Fluxul de date în cadrul Centrului Naţional de Date din România
(simplificat şi actualizat după Neagoe et al., 2011).
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I.3.2. HAZARD SEISMIC
Hazardul seismic dintr-o locaţie se caracterizează printr-o măsură a mişcării seismice estimată pentru
un anumit interval de timp. În prezent, sunt utilizate pe larg două abordări majore pentru evaluarea
hazardului seismic, (SHA): Probabilistică (PSHA) şi Deterministă (DSHA), (Reiter, 1990). O scurtă
descriere a metodologiilor clasice de evaluare a hazardului seismic, este prezentată în Tabelul I.6., după
Panza et al, 2008, cu modificari.
Tabelul I.6. Metodologii clasice de evaluare a hazardului seismic

PSHA
Surse seismice: Identificarea faliilor active/capabile,
geometria zonelor seismogene şi a mecanismului
focal predominant;

DSHA

Pasul 2:

Rata de recurenţă - poate fi reprezentată de o relaţie
lineară numai dacă dimensiunea zonei de studiu este
mai mare decât dimensiunile lineare ale surselor.

Pasul 3:

Mişcarea seismică la amplasament este estimată din
relaţiile de atenuare (dependenţa parametrilor de
mişcare ai terenului de variabile aleatorii ca
magnitudinea, distanţa şi eroarea de
măsurare)acestea fiind sursa erorilor sistematice din
SHA

Scenarii de cutremure – Alegerea
cutremurului de control:
magnitudinea şi distanţa până la
amplasament sunt fixe.

Pasul 1:

Pasul 4:

Evaluarea hazardului seismic în termeni de
probabilităţi de depăşire a unor mărimi date ce
caracterizează mişcarea terenului

Evaluarea hazardului seismic în
termenii unei mărimi ce
caracterizează mişcarea terenului,
de obicei I sau PGA, în funcţie de
informaţiile disponibile la locaţia
ţintă (amplasament).

O scurtă prezentare a paşilor necesari în evaluarea neo-deterministică a hazardului seismic (NDSHA,
Panza et al, 2008) este mai jos (Tabelul I.7).
Tabelul I.7. Evaluarea neo-deterministică a hazardului seismic

Pasul 1:
Pasul 2:
Pasul 3:
Pasul 4:

Sursele seismice: Identificarea zonelor seismogene şi a faliilor capabile, epicentrelor;
geometria şi mecanismul focal (identic cu Pasul1 din PSHA şi DSHA);
Alegerea mai multor scenarii de cutremure posibile/aşteptate la locaţie – magnitudini fixe,
distanţe şi proprietăţi specifice sursei seismice.
Simularea sintetică a mişcărilor de teren (Nu necesită relaţii de atenuare!).
Evaluarea hazardului seismic: PGA sau alte mărimi fizice pentru mişcarea terenului (viteze
etc.).

Abordarea probabilistică clasică se bazează pe ipoteze fizice şi modele empirice medii (ex. relaţiile
de recurenţă şi atenuare). O deficienţă a acestei abordări este că nu ia pe deplin în considerare unele aspecte
locale critice ca: procesele de ruptură a faliei, geologia specifică zonei şi efectele seismice locale. Unele din
cele mai recente estimări probabiliste a hazardului seismic( PSHA) pentru România (Ardeleanu et al., 2005;
Leydecker et al., 2008) au o abordare empirica deosebită: nu folosesc relaţii de atenuare, ci coeficienţi
discrerizaţi (în spaţiu) pentru a lua în calcul atenuarea specifică a energiei evenimentelor de adâncime
intermediara din Vrancea (Figura I.39). Hărţile furnizate ca bază pentru noul cod de construcţii prezintă
intensităţile macroseismice care, pentru Bucureşti, ar putea fi estimate, în mare, la aproximativ VIII (MSK),
pentru o perioadă de recurenţă de 475 de ani şi aproximativ VII (MSK), pentru perioada de recurenţă de 95
de ani.
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Figura I.39. Harta de hazard seismic în termeni de intensităţi macroseismice MSK
pentru o perioadă de recurenţă de 475 de ani, preluata din Ardeleanu et al., 2005.

Pentru NDSHA, Pasul1 este identic cu celelalte analize. În Pasul2, pentru fiecare sursă seismică a
fost ales un scenariu de cutremur reprezentativ, ţinând cont de mecanismele faliilor predominante din zona
respectivă, magnitudinea maximă fiind cutremurul maxim observat sau credibil pentru acele zone. În Pasul 3
din NDSHA, pe baza informaţiilor disponibile despre caracteristicile litosferei, este necesar să se definească
poligoane structurale şi un model structural stratificat asociat cu fiecare poligon. Diferitele strate geologice
sunt descrise prin grosimea lor, densitatea materialului, vitezele de propagare a undelor seismice Vs şi Vp, şi
atenuările acestora. Structura din Vrancea şi structurile din România, folosite ca modele regionale, au fost
publicate mai întâi de Radulian et al. (2000).
Modificări importante ale câtorva din aceste structuri au fost preluate din rezultatele experimentelor
de refracţie seismică Vrancea’99 şi Vrancea 2001 (Hauser et al., 2001 şi 2006). În Pasul 4 din seriile de
timp în termeni de viteze sau deplasări, calculate în punctele grilei, care acoperă oraşul şi zona
înconjurătoare, este aleasă numai cea cu amplitudine maximă pentru a fi reprezentata pe hartă şi se
calculeaza derivatele (viteze, acceleraţii). Astfel hazardul seismic este exprimat prin serii de timp ale
deplasării, vitezei şi acceleratie (accelerograme).
Din acestea, extragem şi folosim reprezentări spaţiale ale valorilor maxime calculate (PGD, PGV şi
PGA) pentru fiecare punct al grilei. Extinderea domeniului de frecvenţă al accelerogramelor sintetice s-a
făcut prin folosirea spectrului normalizat de răspuns recomandat de EC8 pentru a obţine acceleraţia de
proiectare (design ground acceleration, DGA). În Figurile I.40 si I.41 prezentăm doar doua din rezultatele
analizei neodeterministe (NDSHA) aplicată pentru sursele seismice crustale în cadrul Proiectului CEI
“Cartarea unificată a hazardului seismic pe teritoriile Romaniei, Bulgariei, Serbiei si Macedoniei” (2010).
Conversia în intensităţi macroseismice a acceleraţiilor calculate a fost efectuată în conformitate cu
Medvedev (1977) şi este prezentată în Tabelul I.8. Specificăm că scara MSK-76 şi mediile valorilor
maxime asociate mişcării terenului din tabelul de mai jos sunt echivalente cu scara de intensitate Europeană
EMS-1992, aşa cum este prezentată de către Lliboutry, 2000.
Fiecare din abordarile analizelor de hazard seismic (probabiliste, deterministe) prezinta avantaje si
dezavantaje, iar adesea dau rezultate diferite. O abordare complexă în a folosi rezultatele ambelor tipuri de
analize coroborate cu efectele locale aşteptate în caz de cutremur puternic şi intensitatile macroseismice
observate este prezentată în Figura I.42.
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Tabelul I.8. Intensităţile macroseismice valorile asociate ale mişcării solului

Intensitate MSK
V
VI
VII
VIII
IX
X

PGA PGV PGD Intensitate Acceleraţie
[g]
[cm/s] [cm]
EMS
[g]
0.025
2
1
V
0.012-0.025
0.050
4
2
VI
0.025-0.05
0.100
8
4
VII
0.05-0.1
0.200
16
8
VIII
0.1-0.2
0.400
32
16
IX
0.2-0.4
0.800
64
32
X
0.4-0.8
XI
0.8-1.6
XII
>1.6

Figura I.40. NDSHA aplicată în cazul cutremurelor de suprafaţă : harta acceleraţiilor rezultante maxime ; se observă intensitatea
maximă aşteptată Imax=VIII+ (albastru); VIII (indigo); VII (roşu); VI (galben intens).

Codurile seismice şi reglementarea în domeniul practicilor de construcţii cu privire la riscurile din
cutremur
În România, există norme pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor civile, industriale, agricole
şi pentru animale, care au fost aplicate încă din anii 1942. În prezent, cerinţele de proiectare pentru rezistenţa
la cutremur sunt reglementate prin intermediul următoarelor documente:
 Noul Cod nr. P-100-1/2013 de armonizat cu Eurocode8 (EC8)Figura I.43;
 Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii, împreună cu regulamentele suplimentare,
aprobate de Decizia Guvernamentală nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Problema de proiectare a structurilor rezistente la seisme a apărut în special după producerea cutremurului
din anul 1940, care a dus la o primă reglementare din partea Ministerului Lucrărilor Publice pentru proiectare
rezistentă la cutremur (1942).
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Figura I.41. NDSHA – acceleraţii de proiectare calculate pentru scenariul de cutremur similar celui din Vrancea 1940.

Figura I.42. Intensităţile macroseismice maxime aşteptate, în conformitate cu Mărmureanu et al., 2009.

După anul 1950, verificarea forţelor laterale a devenit sistematică, dar abia în anul 1963 a fost
aprobat codul de proiectare seismică. Noile ediţii ale codului de proiectare seismică au fost aprobate în 1970,
1978, 1981, 1991, 1992, 2004, 2006, 2013. Noile coduri de proiectare seismică de după P100/1991,
revizuite, au introdus obligaţia de a evalua şi, dacă este cazul, de a reabilita clădirile existente în conformitate
cu un set de criterii, folosind şi unele finanţări publice. Această politică duce la importante solicitări tehnice,
sociale, juridice şi financiare, ale căror consecinţe dovedesc dificultatea acestei abordări.
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Figura I.43. Zonarea seismică a teritoriului României, în termenii de acceleratii de proiectare
pentru un interval mediu de recurenţă de 225 de ani conform P100-1/2013.

I.3.3. RISC SEISMIC
Metode generale pentru reducerea riscului seismic
Minimizarea eficientă a riscului seismic necesită, în primul rând, o estimare cantitativă a hazardului
seismic. Odată înţeles acest lucru, pot fi stabilite politici decizionale corespunzătore ce vizează codurile de
construcţie şi aplicarea lor, precum şi priorităţile de consolidare a structurilor potentiale a fi afectate de
seism. Indiferent de tipul de analiză efectuată, hazardul seismic nu poate fi redus. De asemenea, efectele
seismice locale, dacă sunt identificate, cresc în mod constant valorile parametrilor aşteptaţi ai mişcării
terenului, estimaţi prin analizele de hazard seismic regional. Evaluările cantitative ale acestor efecte,
prezentate sub forma hărţii de microzonare, sunt un instrument important pentru proiectarea aseismică. De
aceea, reducerea riscului seismic se poate face numai prin scăderea vulnerabilităţii construcţiilor din
oraşul/zona ţintă evaluată. O abordare modernă a reducerii riscului seismic este avertizarea timpurie de
cutremur. Sistemele de avertizare seismică se bazează pe faptul că, deşi undele seismice se propagă cu viteză
mare, informaţiile că a avut loc un cutremur pot fi transmise din zona epicentrală în timp real şi o alertă de
cutremur semnificativ poate fi emisă înainte de sosirea undei seismice distructive la un ampasament
îndepărtat.Timpul până la sosirea undei seismice distructive (timpul de alertare) oferit de aceste sisteme,
pentru cutremurele mari si în condiţii favorabile, poate fi de câteva zeci de secunde.

I.3.4. STUDII DE VULNERABILITATE
În ultimii doi ani, unul dintre principalele scopuri ale Institutului Naţional pentru Fizica Pământului
(România) a fost să utilizeze reţeaua seismică în timp real pentru estimarea pierderilor datorate riscului
seismic, şi, de asemenea, pentru a oferi o imagine corectă a modului în care un cutremur major ar afecta
societatea actuală. De aceea au fost derulate un număr important de proiecte, în colaborare cu Institutul
Norsar (Norvegia) şi cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (România):
 Studii despre riscul seismic şi evaluarea pierderilor pentru Bucureşti, în cadrul proiectului
“Avertizarea Seismică Timpurie pentru Europa (SAFER)” (2006-2009);
 Implementarea sistemului de evaluare aproape în timp real a daunelor pentru regiunea de graniţă
româno-bulgară, în cadrul proiectului “Sistemul danubian trans-frontalier pentru alerta de
cutremur (DACEA)” (2010-2013).
45

I.3.4.1. Descrierea SELENA
SELENA este un program de calcul ce se bazează pe metodologia HAZUS, care a fost elaborat ca
instrument de evaluare a riscului multi-hazard pentru US (FEMA, 2004), adaptându-l la cadrul european,
adăugând noi metode (MADRS, I-DCM) şi înlocuind dependenţele de ESRI ArcGIS cu procesare Matlab
sau alte tehnici asemanatoare. De asemenea, SELENA este un program cu sursă deschisă, uşor adaptabil .
Acest program oferă trei tipuri de analiză: probabilistica, deterministă şi în timp real. Pentru o analiză în
timp real, utilizatorul trebuie să furnizeze datele de intrare descrise în Figura I.44, pentru a obţine rezultatul
urmărit.

Figura I.44. Elementele introduse şi rezultatul SELENA, pentru analizele în timp real.

SELENA calculează probabilitatea daunelor în fiecare dintre cele patru stadii de deteriorare (minor,
moderat, extins şi complet) pentru tipurile de clădiri considerate. Această probabilitate este utilizată ulterior
inventarierii datelor, pentru a exprima rezultatele în termenii de zona deteriorată (metri pătraţi) sau numărul
de clădiri deteriorate. În final, folosind un model economic simplificat, daunele pot fi convertite în pierderi
economice în moneda ţării respective. Folosind suplimentar şi date de expunere a populaţiei se pot estima şi
vătămări ori victime omeneşti. (dupa Molina et al., 2010).

I.3.4.2. Hărţile de mişcare seismică „ShakeMap”
O hartă „ShakeMap” este o reprezentare a mişcării terenului generată de un cutremur. Informaţiile
pe care le prezintă sunt diferite de magnitudinea cutremurului şi parametrii epicentrului, calculate imediat
după producerea unui cutremur, deoarece ShakeMap se bazează pe înregistrările mişcării terenului produse
de un cutremur, mai degrabă decât pe parametrii care descriu sursa cutremurului. Astfel, în timp ce un
cutremur are o magnitudine şi un epicentru, produce mişcări diferite ale terenului în diferite amplasamente
dintr-o regiune, în funcţie de distanţa fata de epicentru, de condiţiile geologice locale şi de variaţiile vitezelor
de propagare a undelor seismice datorate neomogenităţilor din structura scoarţei terestre. O parte importantă
a strategiei pentru generarea rapidă a ShakeMaps este de a stabili cel mai bun format pentru o reprezentare
corespunzatoare a informaţiei dat fiind publicul variat: oameni de ştiinţă, oameni de afaceri, angajati ai
Inspectoratelor pentru situatii de urgenţă, media, şi publicul general. În efortul de a simplifica şi de a
maximiza fluxul informaţiilor către public, s-au elaborat mijloace de calcul nu numai a acceleraţiei şi vitezei
maxime a solului în timpul cutremurului, ci şi a hartilor bazate pe intensităţile instrumentale, mărime fizică
corelată cu intensităţile macroseismice MMI (scara Mercalli modificată). Această hartă face mai uşoară
corelarea
dintre
mişcările
înregistrate
ale
terenului
si
distributia
daunelor.
http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/about.html.
Pentru cutremurele produse în România şi în regiunile invecinatate, INFP genereaza Shakemaps
utilizând valorile intensităţilor instrumentale, acceleraţiilor respectiv vitezelor maxime ale solului
http://atlas.infp.ro/~shake/shakemap/index.html.
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I.3.4.3. Sistemul de avertizare timpurie (EWS)
Unul dintre cele mai expuse oraşe europene la risc seismic este Bucureşti. Situat la distanţa de 140–
170km de zona epicentrală Vrancea, Bucureştiul s-a confruntat cu multe daune produse de cutremurele de
adâncime intermediara, de mare energie, produse in zona Vrancea. Evenimentul din data de 4 martie 1977
(Mw=7.2) a produs prăbuşirea a 36 de clădiri cu 8–12 etaje, în timp ce peste 150 de clădiri vechi au fost grav
avariate. INFP a elaborat un set dedicat de aplicaţii şi o metodă pentru estimarea rapidă a magnitudinii unui
cutremur, în 4–5s de la detectarea undei P la o staţie din epicentru (A. Mărmureanu et al., 2011). Acestea
au fost testate pe toate datele înregistrate până în prezent de reţeaua seismică naţională. Folosind doar
primele 4 sec din înregistrare ce conţin energia undelor seismice P, EWS poate estima epicentrul şi
magnitudinea cutremurului, o soluţie stabilă obţinându-se de obicei în 10-15 secunde de la timpul de origine
al evenimentului. Posibilitatea de a estima rapid magnitudinea cutremurului, implementată într-o aplicaţie
robusta care să ruleze în timp real, ca părţi ale unui sistem de avertizare timpurie, permite emiterea de
avertizări de cutremur către Bucureşti, în timp real, în maxim 5s de la detectarea evenimentului la o staţie din
epicentru. Acest fapt permite existenţa unui interval util de 20-27 secunde în care să se iniţieze automat
acţiuni preventive în unitatea avertizată.

I.4. TURCIA
I.4.1. SEISMICITATE
Din punct de vedere seismic, Turcia este considerată ca fiind una din cele mai active din lume, fiind
situată la joncţiunea a trei plăci tectonice majore: Placa Africană, Placa Arabică şi Placa Euroasiatică.
Seismicitatea zonei Marmara se datorează mişcărilor tectonice generate de-a lungul a două posibile extinderi
spre vest ale faliei nord Anatoliene (NAFZ) dincolo de Valea Mudurnu unde este cunoscută influenţa
regimului tectonic extensional din Marea Egee (Barka et al., 1988). În acest punct, se evidenţiază două
sectoare: sectorul nordic, denumit falia lzmit-Sapanca care se întinde de la Lacul Sapanca, prin partea de
nord a Peninsulei Armutlu, către interiorul Mării Marmara. Sectorul sudic, denumit falia Iznik-Mekece
porneşte de la Geyve prin Mekece şi trece pe la sud de Lacul Iznik către Golful Gemlik. Trece apoi în Marea
Marmara, apărând lângă Golful Bandırma şi traverseaza Peninsula Kapıdağ, continuând în Peninsula Biga şi
apoi pătrunde în Marea Egee. Numărul de cutremure produse în această regiune în perioada pre
instrumentală este de aproximativ 600. Treizeci şi opt din acestea sunt estimate a fi relativ mari, cu
magnitudinea Ms > 7.0 (Ambraseys et al., 1991). Pentru perioada instrumentală (după 1900), activitatea
seismică din regiunea Mării Marmara prezintă activităţi de tip roi (Figurile I.45, I.46).
Între anii 1939 şi 1967, falia a avut o activitate seismică remarcabilă generând şase cutremure mari cu
câmpuri macroseismice orientare spre vest, care au produs o ruptură de 900 km a suprafeţei continue de-a
lungul zonei faliei, de la Erzincan către capătul de vest al Văii Mudurnu, cum ar fi cutremurele produse în:
1939 în regiunea Erzincan (M = 7.9), 1942 iîn zona Erbaa-Niksar (M = 7.3), 1943 în regiunea Tosya-llgaz
(M = 7.3), 1944 la Bolu-Gerede (M = 7.3), 1957 în Abant (M = 7.1), 1967 Valea Mudurnu (M = 7.1).
Ultimul cutremur distructiv produs în zona faliei nord Anatoliene este cel din 1999 de la Izmit (Mw = 7.4).
Pe 17 august 1999, a avut loc un cutremur major în regiunea Marmara, vestul Turciei, având o magnitudine
Mw = 7.4, coordonatele 40°70’N, 29°98’E şi adâncimea de 17 km.

I.4.1.1. Reţeaua de monitorizare
Două instituţii operează, în prezent, staţiile seismice la scară naţională: Observatorul Kandilli Institutul de Cercetări Seismologice (KOERI) şi Preşedenţia Primului Ministru al Republicii Turcia pentru
Managementul Dezastrelor şi Situaţiilor de Urgenţa (AFAD). Institutul de Cercetare pentru Ştiinţele
Pământului (TUBITAK), Centrul de Cercetare Marmara, au dezvoltat atât infrastructura instrumentală, cât şi
expertiza necesară pentru operarea reţelelor temporare.
KOERI a instalat staţii seismice în fiecare regiune a Turciei şi a dezvoltat Reţeaua Seismică
Naţională având ca scop permanent îmbunătăţire capacitatii de localizare şi estimare a magnitudinii pentru
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toate cutremurele mai mari de 2.5 grade (pe scara Richter), respectând intervalele de eroare standard
recomandate de către organizaţiile internaţionale. Există 192 de staţii în timp real ce transmit date prin canale
de comunicaţie satelitară sau prin internet (Figura I.47). În Institut, se folosesc 3 tipuri diferite de programe
de procesare a datelor: Earthworm, Seiscomp-3 şi propriul sistem zSacWin. Acestea conţin module de
achiziţie a datelor (Figura I.48). Datele pe bandă largă sunt achiziţionate prin satelit. Un numar de 5 staţii de
observare a fundului mării, complet echipate cu senzori triaxiali de banda largă (360 sec.), accelerometru
triaxial, contor pentru senzor de măsurare a diferenţei de presiune, hidrofon, termometru, iluminare
subacvatica, debitmetru, cameră video) au fost instalate în Marea Marmara, cu ajutorul Türk Telekom
(Figura I.49).

Figura I.45. Activitatea seismică din Turcia şi din zonele adiacente (1900-2010; M>6.0).

Figura I.46. Activitatea seismică din Turcia şi din zonele adiacente (1900-2010; M>2.5).

KOERI a preluat iniţiativa pentru înfiinţarea unui Centru de Avertizare pentru Tsunami, care se
aşteaptă să funcţioneze şi ca centru regional sub egida UNESCO IOC – ICG/NEAMTWS. Centrul Regional
de Avertizare pentru Tsunami (NTWC-TR) acoperă regiunile din estul Mării Mediterane, Egee, Marmara şi
Marea Neagră, KOERI fiind gata să functioneze ca şi centru secundar pentru emiterea de alerte de tsunami
pe glob.
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Figura I.47. Distribuţia staţiilor seismice ale KOERI-NEMC
(129 bandă largă; 63 statii pentru înregistrarea mişcărilor puternice).

Figura I.48. Fluxul de date în cadrul KOERI.

Figura I.49. Amplasarea staţiilor de măsurare a nivelului mării pentru alerte de tsunami.
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I.4.2. HAZARD SEISMIC
Turcia este una din cele mai vulnerabile ţări din lume în ceea ce priveste dezastrele naturale, din
cauza localizării sale în zone seismic active (Figura I.50). S-a estimat că 81% din populaţia Turciei este
expusă riscului datorat cel puţin a două tipuri de hazarduri, cum ar fi cutremurele, inundaţiile sau alunecările
de teren. De asemenea, aceste zone generează şi un procent estimat de 83% din GDP-ul ţării. Cutremurele au
cel mai mare impact asupra vieţii oamenilor şi produc pagube materiale semnificative, deoarece teritoriul
ţarii se întinde pe o lungime de 1.400 kilometri de-a lungul faliei Nord Anatoliene, care se deplasează cu o
rată de 24 de milimetri pe an. Între anii 1992 şi 2004, în Turcia s-au produs 130 de cutremure cu
magnitudinea pe scara Richter mai mare sau egala cu 5. În total, în urma acestor cutremure s-au înregistrat
peste 80.000 victime şi avarii majore la aproximativ 450.000 de clădiri. Cel mai recent cutremur devastator a
avut loc în 1999 în regiunea Marmara, care a dus la pierderea a aproximativ 17.000 de vieti, a lăsat fără
adapost 200.000 de oameni şi a avut ca rezultat pierderi materiale de până la 2.2 miliarde $.

Figura I.50. Harta actuală a faliilor active din Turcia (2012, MTA).

În ceea ce priveste hazardul seismic, hărţile de hazard seismic probabilist au fost elaborate de
KOERI pentru Ministerul Transporturilor corelat cu elaborarea codului de proiectare antiseismică pentru
construirea căilor ferate, porturilor şi aeroporturilor („Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava
Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği-Ek A” şi publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Turcia, din data de 18 august 2007 şi numerotat 26617). Aceste hărţi de hazard oferaâă parametrii
mişcarii terenului asociaţi cu perioadele medii de revenire la 72, 475 şi 2475 de ani (sau cu probabilităţi de
depăşire de 50%, 10% şi 2% la 50 de ani), (Figura I.51, Figura I.52).

Figura I.51. Acceleraţia maximă a terenului (PGA)
pentru 50% probabilitate de depăşire în 50 de ani.
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Figura I.52. Acceleraţia spectrală dependentă de amplasament la T=0.2 sec
pentru o probabilitate de depăşire de 50% în 50 de ani.

I.4.2.1. Coduri seismice
În prezent, Turcia dispune de multe hărţi de zonare seismica (Figura I.53). Recent, a fost elaborat un
model de zonare seismică a Turciei în cadrul unui proiect dezvoltat pentru Ministerul de Transport din
Turcia, cu scopul de a intocmi un cod de proiectare antiseismică pentru construirea de căi ferate, porturi şi
aeroporturi (DLH, 2007) (Figura I.54). Pentru a evidenţia distribuţia spaţială difuză a seismicităţii moderate
din jurul unor falii, unor zone seismice le-au fost atribuite lăţimi de ordinul a câţiva kilometri, chiar dacă
faliile asociate erau bine identificate la suprafaţă.

I.4.3. RISC SEISMIC
Riscul seismic poate fi calculat ca o funcţie de convoluţie între hazardul seismic, elemente fizice şi
sociale expuse riscului respectiv, vulnerabilităţile şi fragilităţile acestor elemente.
Populaţia, structurile, utilităţile, sistemele şi activităţile socio-economice constituie „Elementele de
risc” în zonele urbane. Hărţile de hazard seismic probabilist elaborate de KOERI pot fi utilizate pentru
evaluarea riscurilor deoarece interesul ar fi reducerea riscurilor pe termen scurt şi dificultăţilor inerente în
extrapolarea datelor de expunere şi vulnerabilitate pentru perioade de revenire mari.

I.4.3.1. Efecte locale
După un cutremur, se urmăreşte transpunerea parametrilor mişcarii terenului estimaţi la nivelul
rocii de baza, la suprafaţă prin intermediul hărţilor cu clasificarea solului şi parametrilor Vs30. Efectul
condiţiilor locale este important în distribuţia parametrilor PGA-PGV şi intensităţilor. Pentru Turcia, este
indicat să se folosească harta QTM (Quaternar-Tertiar-Mezozoic) (Figura I.55) elaborată de Directoratul
General pentru Cercetare Minerală şi Exploatare (MTA) şi harta topografică pe baza Vs30 pentru regiunea
Euro-Mediteraneana de Wald şi Allen (2007) (Figura I.56). Harta QTM a Turciei a fost obţinută prin
clasificarea hărţilor geologice la scara 1:100.000 ale MTA în termeni QTM după digitizare.
Pe harta QTM, viteza undelor de forfecare pentru diferitele clase de sol are valorile: clasa QCuaternar (sedimentar) Vs - 333 m/sec, clasa T-Terţiar (roci moi) Vs - 406 m/sec şi clasa M-Mezozoic (roci
dure) Vs - 589 m/sec.
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Figura I.53. Modelul de zonare seismica propus de Onur, (1997).

Figura I.54. Modelul de zonare seismica a Turciei (în contextul DLH, 2007- Demircioğlu, 2010).

Figura I.55. Harta regională QTM a Turciei (MTA).
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Figura I.56. Harta Vs = 30 m/s deduse din date topografice elaborată
pentru regiunile din Sudul Europei şi Mediteraneene (Wald şi Allen, 2007).

I.4.4. STUDII DE VULNERABILITATE
I.4.4.1. Vulnerabilitatea clădirilor
Vulnerabilitatea este definită ca fiind gradul pierderilor asociate unui element de risc, sau a unui set
de elemente, care rezultă în urma producerii unui hazard. Funcţiile de vulnerabilitate (sau curbele de
fragilitate) ale unui element expus riscului reprezintă probabilitatea ca răspunsul său la acţiunea cutremurului
să depăşeaşcă diferitele sale limite de performanţă declarate, bazate pe considerentele fizice şi socioeconomice. Pentru un numar de clădiri expuse la cutremur, relaţiile de probabilitate se referă la probabilitatea
de depăşire a mai multor niveluri de deteriorare pentru anumite grade de severitate a mişcării terenului.
Pentru vulnerabilitatea fizică a fondului construit din Turcia, se va face referire la teza de doctorat a lui
Demircioğlu (2010). În acest studiu, s-au utilizat date bazate pe relaţiile empirice de vulnerabilitate calibrate
pe scară macroseismică EMS-98 prin utilizarea teoriei fuzzy (Giovinazzi şi Lagomarsino, 2005).
Demircioğlu (2010) a folosit rezultatele sintetice ale setului actualizat de date cu inventarul clădirilor realizat
de GRM Inc. Acesta se bazează la rândul lui pe datele obţinute de Institutul de Statistică din Turcia
(TurkStat), Departamentul de Locuinţe şi Dezvoltare Urbană, Departamentul de Management al Riscului
Seismic şi Dezvoltare Urbană. Numărul total de clădiri raportat la principalele tipuri de construcţii, numărul
de etaje şi data constructiei pentru întreaga ţară este indicat în Tabelul I.9.
Tabelul I.9. Distribuţia principalelor tipuri de clădiri.

Numărul de etaje Data construcţiei
R/C

3,837,576

Înălţime mică

6,647,014

Zidărie

2,977,263

Înălţime medie

763,143

Pre-1979

3,167,482

Post-1979 4,345,890

Persoanele care migrează din zonele rurale au condus la necesitatea creşterii fondului construit şi a
altor infrastructuri de utilităţi. La nivelul anului 2006 existau aproximativ 1.200.000 de clădiri în Istanbul.
Cutremurul din 17 august 1999, Mw=7.4, din Kocaeli a ucis 18.000 de persoane, a distrus 17.000 de clădiri,
şi a cauzat daune de $25 miliarde. Aproximativ 1000 de persoane din Istanbul au fost ucise şi avarierea
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clădirilor a fost una severa, cu toate că epicentrul cutremurului din 1999 din NAFZ a fost situat la o distanţă
mai mare de 110 km.

Figura I.57. Distribuţia populaţiei din Turcia pe baza datelor Landscan.

Studiul JICA (2002), în colaborare cu Municipalitatea Metropolitană din Istanbul (IMM) a estimat
că un cutremur major, cu Mw = 7.4, în apropiere de Istanbul ar putea provoca pierderea a mai mult de
50.000 de vieţi şi ar putea cauza pierderi economice mai mari de $ 60-70 miliarde. Deşi numărul aşteptat de
raniţi care să necesite spitalizare ar fi în jur de 150.000; 30% din spitale (cu un total de 635) sunt localizate
în zonele de risc, din partea de sud-vest a oraşului, în concluzie posibil a fi grav afectate la rândul lor.

I.4.4.2. Educaţia
În Turcia este tot mai mult acceptat că toate tipurile de dezastre, în special cutremurele, sunt
rezultatul proceselor naturale şi sociale. Necesitatea esenţială de includere a conceptului de siguranţă în caz
de dezastru în toate formele vieţii de zi cu zi este o condiţie evidentă pentru realizarea scopului de reducere
a dezastrelor.
Programele si politicile educaţionale din Turcia, precum şi programele de pregătire în caz de
dezastru au fost reevaluate şi modificate după impactul cutremurelor din 1999, din Marmara, Istanbul şi
Gölcük, partea de nord a Turciei. S-a acordat mai multă atenţie şi s-a oferit mai mult sprijin în eforturile
care vizează şcolarii şi tineretul, cu scopul de a face comunităţile mai conştiente de ameninţarea
cutremurelor şi de necesitatea şi posibilitatea de a fi mai bine pregătiţi înainte de producerea cutremurului.
Unitatea Educativă de Pregătire în caz de Dezastru (DPEU) din Universitatea Bogazici,
Observatorul Kandilli şi Institutul Seismologic de Cercetare (KOERI) au fost înfiinţate la un an după
cutremurul din 1999, din Kocaeli, prin "Proiectul Educativ pentru Pregătirea în caz de Dezastru" (DPEP),
un program de cinci ani finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Biroul de Dezvoltare Internaţională
pentru Asistenţa Străină în caz de Dezastru (USAID-OFDA). Proiectul a constat în prezentări educaţionale,
manuale, CD-uri, şi broşuri informative, inclusiv manualul pentru pregătirea în caz de dezastru distribuit în
şcoli şi spitale, precum şi publicaţii despre pregătirea în caz de dezastru a persoanelor cu dizabilităţi şi
despre conservarea articolelor de muzeu în caz de dezastru.

I.4.4.3. Sistemul de răspuns rapid şi hărţile acceleratiilor maxime ale terenului
Istanbulul este caracterizat de un hazard seismic semnificativ şi ca urmare expus riscului seismic, aşa
cum reiese din cele mai recente scenarii de risc seismic elaborate pentru acesastă regiune. In Figura I.58 este
prezentată harta tectonică care indică locaţia principalei falii Marmara şi distribuţia intensităţilor EMS-98
rezultate pentru scenariul unui cutremur cu o magnitudine de Mw = 7.5. Pentru a ajuta la reducerea
pierderilor provocate în Istanbul de un cutremur dezastruos, s-au pus bazele unei reţele seismice dense
dedicată înregistrarilor mişcărilor puternice ale solului. O sută (100) de accelerometre au fost instalate în
locaţii dense din zona metropolitană a oraşului Istanbul, cu transmiterea informaţiilor în mod dial-up pentru
generarea unui răspuns rapid (Figura I.59). Zece (10) staţii sunt instalate în locaţii cât mai apropiate cu
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putinţă de marea falie Marmara, cu mod de transmisie a datelor în timp real pentru a permite alertarea
timpurie în caz de cutremur. Împreună, toată această reţea şi funcţiile sale sunt denumite Sistemul de
Avertizare Timpurie şi Răspuns Rapid în caz de Cutremur din Istanbul (IERREWS
http://www.koeri.boun.edu.tr/depmuh index eng.aspx). Sistemul este proiectat şi operat de Universitatea
Bogazici, cu suportul logistic al Guvernoratului Istanbul, Cartierul General al Armatei şi Municipalitatea
Metropolitană din Istanbul. Construirea sistemului a fost realizată de consorţiul GeoSig Inc.
(www.geosig.com) şi Poyry Energy (fostă Electrowatt-Ekono) (www.poyry.com). Căile de comunicaţie sunt
asigurate de furnizorul de servicii AVEA GSM (Erdik et al., 2003).

Figura I.58. Distribuţia intensitatilor bazate pe un scenariu de cutremur (KOERI, 2002).
Harta prezintă principala falie Marmara şi regiunea Marmara.

Sistemul de răspuns rapid este realizat conform recomandarilor COSMOS (Consorţiul Organizaţiilor
Sistemelor de Observare a Mişcărilor Puternice) (www.cosmos-eq.org) referitoare la criteriile stabilite în
Ghidul Staţiei Urbane de Referinţă pentru Mişcări Puternice atât pentru locaţiile, specificaţiile
instrumentelor cât şi ale amplasamentului. Distanţa aproximativa dintre instrumente este de 2–3 km, ceea ce
corespunde cu aproximativ 3 lungimi de undă transversală de 1s ce se propagă orizontal printr-o roca dură şi
mai mult de 10 lungimi de undă pentru terenuri moi. Instrumentele pentru mişcări puternice sunt instalate, în
general, la nivelul solului, în clădiri de dimensiuni mici şi medii, astfel încât mişcarea înregistrată să
corespundă cu cea a solului din zona înconjurătoare. Geologia amplasamentelor staţiilor a fost caracterizată
în termeni generali. Anumite staţii au date din foraje. Pentru transmiterea datelor de la staţiile de răspuns
rapid către centrul de procesare a datelor şi pentru monitorizarea instrumentelor este utilizat un sistem de
comunicaţii GSM stabil şi redundant (dublat de linii de comunicaţie la sol şi sistem de microunde), oferit în
baza unei convenţii cu furnizorul de servicii AVEA GSM. În mod normal, staţiile de răspuns rapid sunt
interogate (pentru monitorizarea parametrilor de funcţionare şi a instrumentelor) în mod regulat. După
producerea unui cutremur, fiecare staţie va procesa datele înregistrate pe cele 3 canale, pentru a genera
spectrale de acceleraţie pentru perioade specifice, acceleraţile şi vitezele maxime ale terenului (măsurate pe
date filtrate într-o banda de frecventa de 12 Hz) şi va trimite aceşti parametri sub formă de mesaje SMS, la
fiecare 20s, direct la centrul principal de date, prin sistemul de comunicare GSM.
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Figura I.59. Locaţia staţiilor de raspun rapid (RR) (Erdik et al., 2003)

Principalul centru de procesare a datelor este operaţional în cadrul Departamentul de Inginerie
Seismică a Observatorului Kandilli şi Institutul Seismologic de Cercetare al Universităţii Bogazici (KOERIBU) (Figura I.60). Un centru secundar este localizat în Laboratorul Seismologic, din acelaşi institut, şi
serveşte ca centru redundant care poate înlocui, în caz de avarie, centrul principal. Hărţile distribuţiei
acceleraţiilor solului, posibilelor daune şi numarului estimat de victime vor fi generate automat la centrele de
date imediat după cutremur şi comunicate utilizatorilor finali într-un interval de până la 5 minute. Formele de
undă înregistrate la fiecare staţie pot fi descărcate folosind aparatura modem GSM şi GPRS imediat după
producerea unui cutremur.

Figura I.60. Centrul de date KOERI.

Pentru generarea informaţiilor de răspuns rapid, sunt folosite două tehnologii bazate pe spectrele
deplasării şi intensităţile instrumentale. Aceste metodologii sunt introduse într-un program specializat
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(ELER) similar cu HAZUS. Ambele tehnologii utilizează bazele de date ce conţin inventarul clădirilor,
curbele de fragilitate şi metodologiilor dezvoltate î n cadrul Studiului de Evaluare a Riscului Seismic în
Istanbul, efectuat de către Departamentul de Inginerie Seismică, Universitatea Bogazici. Pentru calculul
parametrilor iniţiali de mişcare a solului, vor fi interpolate valorile spectrelor de deplasare generate şi
transmise prin mesajele SMS de către staţiile seismice, pentru a stabili valorile spectrale în centrul fiecărei
geo-celule, utilizând modele bidimensionale. Alerta de cutremur din centrul fiecărei geo-celule este calculată
folosind aceste deplasări spectrale. Intensitatea instrumentală în centrul fiecărei geo-celule este calculată ca
funcţie a acceleraţiei spectrale de scurtă perioadă. Folosind spectrele de răspuns şi intensităţile instrumentale,
deteriorarea posibilă a clădirilor şi numărul victimelor sunt calculate separat, folosind curbele bazate pe
deplasarea spectrală şi curbele de fragilitate bazate pe valorile de intensitate. Calculele sunt efectuate în
nodurile unei retele de 0.01 x 0.01 care este format din geo-celule cu dimensiunea de 1120 m × 830 m.
Inventarul clădirilor (în 24 de clase) pentru fiecare celulă, împreună cu deplasările lor spectrale şi curbele de
fragilitate bazate pe intensitate sunt încorporate în program. Numărul potenţial al victimelor este estimat în
baza numărului de clădiri prăbuşite şi gradului lor de deteriorare. Un exemplu de hartă cu daunele suferite de
clădiri, care rezultă din date de mişcare puternică simulate aleatoriu, este prezentat în Figura I.61.

Figure I.61. Exemplu de hartă cu posibile deteriorări ale clădirilor
prin folosirea unor date aleatoare de mişcări puternice simulate.

În modulul Hazard al programului ELER, pentru o magnitudine dată a cutremurului, pot fi oferite
informaţii despre epicentru şi, dacă sunt disponibile, seismogramele evenimentului, distributia spatiala a
intensitatilor şi parametrii de mişcare ai terenului PGA, PGV, Sa, Sd, prin ecuaţiile de predicţie a mişcărilor
de teren specifice regiunii şi informaţii despre viteza undelor de forfecare. Cu ajutorul acestor date, sunt
obţinute shake maps în timp real (http://www.kandilli.info/) (Figura I.62) sau pe baza unor scenarii de
cutremur.

I.4.4.4. Sistemul de avertizare timpurie (EWS)
Pentru partea de avertizare timpurie a IERREWS, au fost amplasate zece staţii pentru mişcări
puternice cât mai aproape cu putinţă de falia Marmara, în mod „on-line” (Figura I.63). Transmisia
permanentă a datelor dintre aceste staţii şi principalul centru de comanda se realizeaza prin satelit (Alcik et
al., 2009). Luând în considerare complexitatea rupturii faliei şi distanţele scurte fata de aceasta, este
implementat un algoritm simplu şi robust de avertizare timpurie, bazat pe depăşirea unui prag declansator al
valorilor de amplitudine masurate în domeniul timp. Acceleraţiile măsurate după aplicarea unui filtru trecebandă şi viteza însumată absolută (CAV integrala de timp a acceleraţiei absolute) sunt comparate cu anumite
nivele de prag.
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Figure I.62. Intensitatea instrumentală în timp real din ELER.

Figure I.63. Amplasamentul staţiilor EW (Alcik et al., 2006).

Când valoarea acceleraţiei sau CAV (masurată pe oricare canal de înregistrare) pentru o anumită
staţie depăşeşte valorile de prag stabilite, este considerat un vot. Când avem 2 sau 3 voturi de la staţii
(selectate) într-un intervalul de timp considerat, după primirea primul vot valid este generată o primă alarmă.
Alertele timpurii (împărţite pe trei nivele de alarmă) vor fi transmise la sistemul cu închidere servo
corespunzator din unitatile receptoare, care vor decide automat acţiunea corespunzătoare în baza nivelului de
alarmare. În funcţie de epicentrul cutremurului (declanşarea rupturii faliei) şi amplasamentul receptorului,
durata timpului de alarmare poate fi de până la maxim 8 secunde (Erdik et al., 2003).
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CAPITOLUL II

PLANUL DE ŢARĂ PENTRU ACŢIUNE
Introducere
Cutremurele sunt unele din cele mari devastatoare dezastre naturale, care afectează mediul uman. Întradevăr, cutremure majore au marcat întreaga istorie a oamenilor, însumând la nivel mondial 60% din
victimele asociate dezastrelor naturale. Prevenirea dezastrelor naturale şi implementarea unui sistem de
management al dezastrelor, sunt probleme comune pentru multe ţări.

II.1. BULGARIA
II.1.1. SISTEME DE MONITORIZARE

Reţeaua seismică actuala din Bulgaria, cu transfer de date în timp real, a fost înfiinţată în 1980.
Reţeaua a fost modernizata în 2005 prin instalarea instrumentelor digitale de inregistrare. În prezent, reţeaua
naţională cuprinde 14 staţii digitale permanente şi 2 reţele locale (Figura II.1).

Figura II.1. Reţeaua seismica bulgară
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Toate staţiile sunt dotate cu senzori de bandă largă/foarte largă. Achiziţia de date în timp real se
realizează utilizând protocolul RTPD, dezvoltat de compania REFTEK. Procesarea în timp real şi postprocesarea interactivă a datelor, este realizată utilizând pachetul de programe din dotarea Reţelei Seismice
(SNDP). Datele sunt arhivate în doua formate standard: PASSCAL (Centrul de Date PASSCAL) şi formatul
folosit universal pentru datele seismologice, miniSEED.
SNDP include două module:
●
●

Modulul de procesare în timp real (RTS) – pentru detectarea semnalului; evaluarea parametrilor
semnalului; identificarea şi asocierea fazelor seismice; estimarea sursei.
Modulul de analiză seismică (SNDA) – pentru procesarea interactivă a datelor.

Figura II.2. Cele trei nivele pe care este structurat Centrul National de Date Seismologice (NSDC) Bulgaria

Rutina de detectare a semnalului este realizată prin aplicarea algoritmul tradiţional de detectare
STA/LTA. Parametrii de filtrare ai algoritmului sunt definiţi în baza zgomotului de fond ce caracterizează
staţiile de înregistrare şi evaluat anterior.
Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie (NIGGGG) deţine 2 reţele seismice locale,
cu 7 staţii în componenţă. În cadrul proiectului trans-frontalier româno-bulgar “DAnube sistem transfrontalier pentru alertă în caz de cutremur”, au fost instalate 8 noi staţii seismice, în nordul Bulgariei. Alte 8
accelerometre au fost instalate în principalele oraşe din regiunea trans-frontalieră româno-bulgară.
Datele de la toate cele 28 de staţii de viteză şi 8 accelerometre sunt transmise în timp real la Centrul
Naţional de Date Seismologice din Sofia (Figura II.2), folosind reţelele VPN şi MAN ale Companiei
Bulgare de Telecomunicaţii. Centrul Naţional Seismologic de Date (NSDC) din cadrul NIGGG, Sofia, a fost
modernizat şi funcţionează ca centru permanent de diseminare în timp real (sau aproape în timp real) a
informaţiilor despre cutremure către celelalte centre din Europa şi din împrejurimi.
Principalele sarcini ale Reţelei Naţionale Seismologice din Bulgaria sunt:
1. Să ofere înregistrări calitative şi să asigure transferul de date seismologice;
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2. Să asigure înştiinţarea rapidă a autorităţilor guvernamentale, media şi publicului larg în cazul unui
cutremur simţit sau ce a produs pagube pe teritoriul Bulgariei;
3. Să asigure o bază modernă pentru derularea de studii seismologice în Bulgaria.
Schimbul de date seismice, în timp real, cu toate ţările învecinate (România, Turcia, Grecia,
FYROM, Serbia) se realizează folosind protocolul SeisComP/SeedLink.
În prezent, sunt amplasate 9 staţii seismice în regiunea Bulgară de la Marea Neagra (3 din Reţeaua
Naţională, 2 staţii DACEA şi 4 staţii incluse în reţeaua locală Provadia).

II.1.2. ACŢIUNI POST-SEISM (INSTITUŢII IMPLICATE, PLANURI DE ACŢIUNE,
RESURSE, INSTRUIREA PERSOANELOR IMPLICATE ETC.)
În anul 2012, a fost înfiinţată o nouă Platformă Naţională pentru Reducerea Riscului la Dezastre
(DRR). Platforma este prezidată de Ministerul de Interne şi conţine toate ministerele şi instituţiile
guvernamentale şi din sectorul privat cu rol în activităţile DRR: Academia Bulgară de Ştiinţe, Crucea Roşie
Bulgară, Camera de Comerţ şi Industrie din Bulgaria, Asociaţia Industrială Bulgară, Asociaţia Naţională a
Municipalităţilor, etc. Crucea Roşie din Bulgaria a elaborat şi implementat o Politică şi Strategie pentru
acţiunile în caz de dezastre, până în anul 2020. A fost elaborat un Concept pentru dezvoltarea echipelor de
voluntari pentru reacţie/acţiune în caz de dezastre.
Consolidarea gradului de pregătire în caz de dezastru este crucială pentru a avea un răspuns eficient
la toate nivelele, pentru reducerea pierderilor şi minimizarea efectelor dezastrului. Există rezerve financiare
şi mecanisme contingente pentru a sprijini eficient răspunsul post-cutremur şi recuperarea în urma acestui
eveniment. Resursele financiare sunt asigurate din bugetul naţional, alocate pentru prevenirea, ţinerea sub
control şi depăşirea impactului dezastrelor. Finanţarea este asigurată pentru mai multe departamente, inclusiv
pentru acoperirea cheltuielilor neprevazute alocat pentru actiunile de salvare şi lucrări de reparaţii de urgenţă
necesare în caz de dezastru, pentru remedierea pierderilor suferite de forţele de interventie mobilizate printrun sistem de centre operationale de comunicatie; integrat de salvare; despăgubirea persoanelor fizice şi
juridice pentru daunele cauzate efectiv în timpul efectuarii activităţilor de protecţie si/sau preventie în caz de
dezastru.
Sunt în vigoare proceduri pentru schimbul de informaţii relevante în timpul evenimentelor
periculoase sau al dezastrelor şi pentru efectuarea de rapoarte post-eveniment. Termenii, documentele şi
regulile cu privire la cererile de finanţare sunt specificate în Regulamentele pentru organizarea şi activităţile
de ajutorare inter-agenţii şi Comitetul de Recuperare, al Consiliului de Miniştri, conduse de către Ministerul
de Interne.
Ministrul situaţiilor de urgenţă, împreună cu alte autorităţi responsabile, a elaborat Programul
Naţional pentru protecţia în caz de dezastru, Planul Anual pentru protecţia în caz de dezastru şi Planul Anual
pentru activităţi de urgenţă şi activităţi de restabilire rapidă a siguranţei. Acestea se bazează pe Legea de
Protecţie în caz de Dezastru. Programul Naţional prevede activităţi pentru reducerea dezastrelor şi resurse
pentru implementarea acestor activităţi.
Au fost efectuate instructaje anuale asupra planurilor de urgenţă, la nivel local, cu participarea
autorităţilor municipale, au fost înfiinţate servicii de stat de salvare şi echipe de intervenţie de urgenţă ale
întreprinderilor pentru îmbunătăţirea cooperării şi coordonării în cazul unui cutremur puternic. Sediile
industriale şi obiectivele care fac parte din infrastructura critică a statului şi-au elaborat propriile planuri de
urgenţă pentru acţiuni în cazul unui asemenea eveniment. De asemenea, au elaborat un plan de urgenţă offsite, care devine parte a planului de urgenţă al municipalităţii şi comunităţii afectate de cutremur.
În toate regiunile din ţară, funcţionează centrele de comunicare operaţională a informaţiilor care sunt
responsabile pentru a comunica şi coordona activităţile în caz de dezastre. Au fost introduse sisteme şi
mijloace moderne de avertizare în caz de dezastre (de exemplu: Sistemul naţional integrat automatizat pentru
controlul fondului de radiaţii gamma, Sistem de avertizare în cazul poluării fluviului Dunărea, Sistem de
avertizare în cazul accidentelor industriale trans-frontaliere). S-a stabilit că încă lipsesc procedurile
operaţionale pentru forţele şi mijloacele sistemelor integrate de salvare, angajate prin centrele de comunicare
operaţională a informaţiilor şi că este necesară implementarea urgentă a unor proceduri de operare.
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II.1.3. SISTEME DE AVERTIZARE TIMPURIE DIN BULGARIA (SISTEME EXISTENTE,
POSIBILITĂŢI DE INSTALARE A ACESTOR SISTEME, LIMITĂRILE LOR
RAPORTAT LA TIPUL DE SEISM, RESURSE, INSTRUIRE ETC.)
De la data de 09.2008, în Bulgaria funcţionează un sistem naţional modern pentru avertizare timpurie
şi informare în caz de dezastru. Sistemul conţine 2 subsisteme:
• Subsistemul 1 pentru informarea autorităţilor şi a componentelor Sistemului Unitar Integrat pentru
Salvarea de Vieţi – cu o componentă de până la 28 000 de oficiali, cu posibilitatea de a include toate
nivelele administrative – de la Preşedinte, până la cel mai jos nivel de autoritate locală.
• Subsistemul 2 (Sistemul cu sirenă) pentru avertizare timpurie şi informarea populaţiei, acoperă 30 % din
populaţia ţării şi 5 % din teritoriul acesteia – cele mai mari zece oraşe.
O mare problemă este că 70 % din populaţie şi 90 % din teritoriul ţării încă folosesc vechiul sistem
de informare şi avertizare timpurie.
Proiectul DACEA http://quakeinfo.eu/ este implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Româno-Bulgar (2007-2013), co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de
Dezvoltare Regională, guvernele din Bulgaria şi România si de cele 5 institutii partenere de proiect.
Obiectivul său general este de a dezvolta un sistem trans-frontalier pentru alertare seismică, cu scopul de a
preveni dezastrele naturale cauzate de seismele produse în zonele trans-frontaliere si nu numai, luând în
considerare existenţa de-a lungul Dunării a centralelor nucleare şi a altor infrastructuri de mare risc, pe
teritoriul României şi al Bulgariei.
Sistemul instalat în cadrul proiectului DACEA detectează prima sosire a undei P şi odată ce a fost
detectat un eveniment, furnizează estimari ale locaţiei şi magnitudinii. Locaţia cutremurului este obţinută în
timp real şi utilizează un algoritm probabilistic ce foloseşte informaţii de la staţiile declanşate cât şi de la cele
încă nedeclanşate. Magnitudinea cutremurului este estimată utilizând corelarea sa empirică cu deplasarea
maximă măsurată în primele 2 - 4s ale inregistrarii undei P (Marmureanu et al, 2012). Toate estimările sunt
furnizate cu o incertitudine care scade odată cu timpul. Parametrii estimaţi pot fi trimişi sub formă de mesaje
de alertare către receptoarele din cadrul infrastructurilor vulnerabile, înainte de sosirea undelor distructive S.

Figura II.3. Înregistrări seismice ale unui cutremur vrâncean la stațiile din Bulgaria

Centrele sistemului de alertă în caz de cutremur au fost înfiinţate atât în Bucureşti (la INFP) cat şi în
Sofia (la Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie) . Ambele centre sunt dotate cu servere
pentru analizarea şi stocarea datelor. Utilizatorii finali ai acestui sistem de alertă timpurie în caz de cutremur
sunt Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea trans-frontalieră romano-bulgara.
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II.2 ROMÂNIA

II.2.1. SISTEMELE DE MONITORIZARE
Monitorizarea seismicităţii in România, folosind staţiile de înregistrare care aparţin REŢELEI
SEISMICE NAŢIONALE, este un instrument important în slujba societăţii din România. Datele şi
informaţiile seismologice contribuie la schimbul internaţional de date dintre INFP şi Centrele Internaţionale
de Date şi la realizarea Buletinelor Seismice Internaţionale.
Reţeaua Seismică Naţională este compusă din şase sub-reţele:
● Reţeaua seismică analogică, dotată cu senzori de scurtă perioadă;
● Reţeaua seismică digitală, dotată cu senzori de bandă largă şi senzori de scurtă perioadă;
● Reţeaua seismică digitală dotată cu senzori de acceleraţie, instalaţi în „câmp-liber” pe teritoriul
României;
● Reţeaua seismică digitală dotată cu senzori de acceleraţie, instalaţi în „câmp-liber” în Bucureşti;
● Reţeaua Observatoarelor Seismologice, destinată monitorizarii complexe;
● Reţele locale dense de statii seismice (tip „array”).

Figura II.4. Reţeaua seismică de monitorizare din România

Reţeaua seismică digitală, în timp real (Figura II.4) este alcătuită din 125 de staţii seismice de
bandă largă, 150 de accelerometre şi două reţele locale dense: Bucovina - BURAR (cu 12 elemente) şi
Ploştina - PLOR (7 elemente).
Reţeaua Observatoarelor Seismologice pentru monitorizare complexă cuprinde 8 observatoare
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echipate cu aparatură specifică dedicată monitorizarii seismicităţii locale si regionale, a diferiţilor precursori
ai cutremurelor precum şi pentru a obţine mai multe informaţii despre tectonica şi procesele fizico-geologice
ca factori ai activităţii seismice. Aceste observatoare sunt: Vrâncioaia (VRI), Ploştina (PLOR), Muntele
Roşu-Cheia (MLR), Deva (DEV), Timişoara (TIM), Buziaş (BZS), Bucovina (BURAR) şi Eforie Nord
(EFOR).

II.2.2. ACŢIUNI POST-SEISMICE (INSTITUŢII IMPLICATE, PLANURI DE ACŢIUNE,
RESURSE, INSTRUIREA PERSOANELOR IMPLICATE ETC.)
Cadrul juridic şi organizatoric ce reprezintă perspectiva curentă pe termen scurt şi mediu, în situaţii de
normalitate, asupra managementul situațiilor de urgenţă în România acoperă, în principal, următoarele zone
(www.mai.gov.ro ):
•

managementul riscului, ca parte integrantă a managementului situațiilor de urgenţă şi ca o
componentă esenţială a dezvoltării sustenabile; acesta implică identificarea şi monitorizarea
desfăşurării evenimentului precum şi stabilirea măsurilor structurale şi/sau non-structurale necesare
pentru reducerea impactului asupra societății;

•

stabilirea, operarea şi îmbunătăţirea unui sistem funcţional, adecvat pentru pregătirea structurilor de
intervenţie, dar şi a populaţiei astfel încât să facă faţă situaţiilor de urgenţă;

•

stabilirea şi managementul acţiunilor pentru asigurarea resurselor necesare;

•

îmbunătăţirea propriului cadru de reglementare şi organizare, a metodelor şi procedurilor de acţiune;

•

dezvoltarea interoperabilităţii şi cooperării cu structuri similare din alte ţări, prin participarea activă
în comun, la misiuni / acţiuni de asistenţă umanitară şi ajutor pentru prevenirea, pregătirea şi
intervenţia în caz de dezastre naturale, sau accidente majore.

Conform legislaţiei curente, Sistemul Naţional de Interventie în situații de urgență are în componența sa
următoarele elemente de bază:
•

Comitete de urgenţă: organizaţii inter-instituţionale, cu sarcini complexe în managementul situatiilor
de urgenţa. Comitetele de urgenţă sunt organizate la nivelul naţional al autorităţilor publice centrale
(ministere), la nivel judetean şi local. Comitetul Naţional este constituit sub directa conducere a
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi coordonat de Primul Ministru, iar la nivel judeţean este
coordonat de către prefect şi de către primarii localităţilor. El are în compunere persoane cu putere de
decizie, experţi şi specialişti din diverse domenii, autorităţi centrale ,publice, locale;

•

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Cunoscut sub acronimul IGSU, el poate fi definit ca
cel mai important element al sistemului naţional, fiind structura specializată subordonată
Ministerului Administraţiei şi Internelor care asigură coordonarea activităţilor de prevenire şi
management în situaţii de urgenţă. Are un rol integrator, important în toate activităţile desfăşurate.
Pentru a-şi îndeplini mai bine rolul, se intenţionează ca IGSU să deţină atât structurile preventive, cât
şi pe cele operative.

•

Serviciile Comunitare de Urgenţă; Aceste servicii sunt constituite ca facilităţi descentralizate,
acţionând la nivelul Inspectoratelor Judeţene şi al Municipiului Bucureşt. Ele au în raza lor de
acţiune activităţile de coordonare, direcţionare şi control al echipelor de intervenție în caz de
urgenţe;

•

Centrele operative pentru situaţii de urgenţă: sunt locaţii din care structurile de decizie şi conducere
își desfăşoară activităţile de comandă, control şi coordonare a intervenţiei, monitorizează şi
evaluează derularea evenimentelor, asigură coordonarea tehnico operaţională a managementului
urgenţelor la nivel local, judeţean şi naţional. Centrele operative sunt interconectate printr-un sistem
informaţional naţional, care permite managementul în timp real al situaţiilor de urgenţă, realizând o
imagine operaţională unică a situaţiilor de urgenţă şi ale consecinţelor acestora, asigură o mai bună
administrare a resurselor disponibile.

Liderul acţiunii reprezintă o noutate pentru ţara noastră, el este o persoană autorizată, împuternicită de
Comitetul Naţional, Judeţean sau Ministerial, care asigură conducerea şi coordonarea unificată la locul în
care se petrec evenimente excepţionale a tuturor forţelor desfăşurate în intervenţie, în funcţie de natura şi
gravitatea evenimentului şi dimensiunea intervenţiei forţelor concentrate.
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În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004, Sistemul Naţional pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă este compus din:
•

Comitetele situaţiilor de urgenţă;

•

Inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă;

•

Serviciile profesioniste în caz de urgenţă;

•

Centrele operative pentru situaţii de urgenţă;

•

Comandamentul acţiunii.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor fi organizate pe nivele ierarhice, după cum urmează:
•

Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă (conform modificărilor aduse prin OUG nr. 1/2014
asupra OUG nr. 21/2004, acastă sintagmă se va înlocui , după caz, cu „;Comitetul naţional pentru
intemperii şi calamităţi” respectiv cu „Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă”);

•

Comitetele ministeriale şi alte comitete ale instituţiilor publice centrale pentru situaţii de urgenţă;

•

Comitetul municipal din Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

•

Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

•

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă (NCES), organizat în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, şi comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă sunt responsabile pentru aplicarea politicii de
reducere a riscului de dezastru la nivel naţional.
La nivel naţional, sistemul pentru managementul situaţiilor de urgenţă se confruntă în prezent cu
reorganizarea şi redefinirea tuturor responsabilităţilor instituţiilor naţionale şi locale cu îndatoriri în domeniu.
Conform noii legislaţii, care este în plin proces de revizuire, vor fi organizate instituţii şi structuri
operaţionale noi, care vor asigura protecţia oamenilor, protecţia infrastructurii şi mediului în timpul situaţiei
de urgenţă, în mod coordonat şi profesional.
Principalele direcţii ale strategiei naţionale pentru reducerea riscului de cutremur şi la alunecări de teren
sunt:
•

Finalizarea cadrului legislativ şi organizatoric cu scopul de a reduce consecinţele cutremurelor şi
de a asigura fondul de clădiri;

•

Îmbunătăţirea cadrului legal şi mijloacelor tehnice de expertiză (programe, manuale, ghiduri,
echipament), dezvoltarea proiectelor şi lucrările de consolidare a clădirilor;

•

Stabilirea necesităţilor tehnice şi organizatorice pentru colectarea, stocarea şi procesarea automată
a informaţiilor cu privire la clădirile cu risc seismic ridicat;

•

Diversificarea resurselor de finanţare pentru continuarea proiectelor şi activităţilor de consolidare
a locuinţelor;

•

Îmbunătăţirea sistemului de asigurări în caz de cutremur pentru clădiri;

•

Îmbunătăţirea managementului dezastrelor, în special în caz de cutremur, luând în considerare
principalele aspecte de prevenire, protecţie şi intervenţie, precum şi educaţia publicului cu privire la
cutremure.
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II.2.3 SISTEME DE AVERTIZARE TIMPURIE DIN ROMÂNIA (SISTEME EXISTENTE,
POSIBILITĂŢI DE INSTALARE A ACESTOR SISTEME, LIMITĂRILE LOR
RAPORTAT LA TIPUL DE SEISM, RESURSE, INSTRUIRE ETC.)
Cutremurele de adâncime intermediară din zona Vrancea sunt principalele surse de hazard seismic
pe teritoriul României. Caracteristicile seismotectonice ale regiunii Vrancea oferă oportunitatea de a crea şi
dezvolta un sistem pentru avertizarea timpurie a producerii unui seism (REWS). Acest sistem este simplu,
necesită resurse puţine, robust şi permite avertizarea sosirii undei distrugatoare S în Bucureşti cu maxim 25
de secunde inainte. Mesajul de avertizare generat este transmis la factorii responsabili şi la utilizatorii
specifici pentru a permite blocarea automată a instalaţiilor periculoase şi pentru luarea acţiunilor necesare de
protecţie. Metoda/aplicaţia ce estimează rapid magnitudinea unui cutremur, în 4 – 5 s de la detectarea undei
P la o staţie de înregistrare din epicentru, a fost elaborată de o echipă de cercetatori din cadrul INFP.
Aplicaţia a fost testată pe datele deja înregistrate, sistemul este în funcţiune din 2004 iar în martie 2006 a fost
premiat cu ”2006 IST European Prize” al Comisiei Europene.
Pornind de la experienţa acumulată de INFP în dezvoltarea REWS , în Proiectul DACEA (20112013) a fost realizat şi implementat un sistem de avertizare timpurie pentru regiunea trans-frontaliera (pentru
cutremure vrâncene şi cutremure superficiale locale) mentionat în II.1.3. De asemenea s-a realizat şi
implementat un
program special pentru estimarea daunelor produse de cutremure în timp real
http://quakeinfo.eu/ro/studii/studiul-nr-1.html în regiunea trans-frontalieră romano-bulgară. Programul a fost
configurat pe baza înregistrarilor seismice existente şi a seismicităţii istorice din regiunea trans-frontalieră.
Sistemul genează un semnal de alarmă, o harta de alertare (AlertMap), un buletin cu parametrii cutremurului,
o hartă a mişcărilor puternice (ShakeMap) şi harta de estimare a daunelor/pierderilor care se transmit în timp
real utilizatorilor prin intermediul sistemelor guvernamentale în România şi cu ajutorul sistemelor private în
Bulgaria. Începând din februarie 2013 aceste informaţii sunt folosite de către unităţile de intervenţie în caz de
urgenţă şi autorităţile publice locale din ambele ţări în scopul pregătirii şi dirijării eficiente a acţiunilor de
intervenţie post-cutremur.
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II.3 TURCIA

II.3.1. SISTEME DE MONITORIZARE
În Turcia, Observatorul Kandilli şi Institutul de Cercetări Seismologice (KOERI) sunt însarcinate, în
prezent, cu achiziţia şi analiza datelor seismice precum şi transmiterea în timp real şi într-un mod responsabil
a informaţiilor despre cutremurele produse în Turcia şi regiunile înconjurătoare.

Figura II.5. Staţiile seismice ale NEMC(Centrul National de Monitorizare a Cutremurelor).
Parametrii în timp real ai seismului sunt transmisi către toate organizaţiile implicate în
managementul dezastrelor. KOERI a instalat staţii de înregistrare în fiecare parte a Turciei şi a dezvoltat
continuu Reţeaua Seismică Nationala. Cutremurele care se produc în orice parte a Turciei sunt localizate şi
se estimează magnitudinea lor utilizand datele achizitionate în timp real de această reţea (Figura II.5) 7 zile
pe săptămână, 24 de ore pe zi. Numărul total de staţii este de 192, cu transmisie prin satelit şi/sau linii
terestre. În plus faţă de aceste staţii, cu sprijinul Turkish Telekom, în Marea Marmara au fost instalate 5 statii
de observatre a fundului mării (echipate cu senzori triaxiali de banda larga (360 sec.), accelerometru triaxial,
aparate de măsurare a diferenţelor de presiune, hidrofon, termometru, iluminat subacvatic, debitmetru,
cameră/lumină în timp real) si operate in timp real de catre KOERI.
Sunt folosite două programe diferite pentru localizarea cutremurelor. Unul din ele este programul
zSacWin, elaborat de Mehmet Yılmazer ,2012. Un pachet de aplicaţii automate, configurabil de către
utilizator, ca o soluţie de procesare a datelor seismice (ZsacWin) a fost elaborat pentru sistemul de operare
Windows. Codul sursă include pachetele de programe SAC, SEISAN, Reţete Numerice, IMSL, Earthworm,
HYPO71, FKPROG şi TDMT_INVC. Celălalt program este SeisComp3 (sc3). Sc3 determină automat
locaţia epicentrului, folosind date de la toate staţiile seismice. Acest program este dezvoltat de catre GFZ.
Sc3 este folosit, în prezent, în special în scop de testare, programul zSacWin fiind folosit pentru calculul
parametrilor cutremurului.
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NEMC determina data producerii, adâncimea, epicentrul, mecanismul şi magnitudinea cutremurului,
folosind programul Zsacwin. După ce a fost determinată de programul Zsacwin soluţia finală este publicată
în mod automat pe pagina de internet a instituţiei. Parametrii în timp real ai cutremurului sunt furnizaţi către
toate organizaţiile responsabile cu managementul dezastrelor.
II.3.2. ACŢIUNI POST-SEISM (INSTITUŢII IMPLICATE, PLANURI DE ACŢIUNE, RESURSE,
INSTRUIREA PERSOANELOR IMPLICATE ETC.)

Sistemul de Management al Dezastrelor din Turcia s-a concentrat, în special, pe perioada postdezastru şi nu existau un cadru sau legislaţie care să încurajeze analizarea riscului sau abordarea reducerii
riscului înainte de cutremurele din 1999. După aceste evenimente, au fost introduse multe legi noi,
regulamente şi alte instrumente pentru planificare şi intervenţie în toate fazele de dezastru. Trei organizaţii
principale, responsabile cu managementul dezastrelor, au fuzionat într-o organizaţie umbrelă, biroul
Prezidenţial de Management al Dezastrelor şi Urgenţelor.
Legea dezastrelor (N.7269, 1959) este încă principalul document legislativ, care se referă la toate
activităţile corelate cu dezastrul şi la responsabilităţile la nivel national. În plus faţă de această lege, unele
ministere, cum ar fi Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii, etc. sunt implicate în reducerea
riscului de dezastru şi răspunsul post dezastru, precum şi în probleme de reabilitare. Totuşi, există unele
conflicte între legile care guvernează responsabilităţile sectoriale şi Legea Dezastrelor, precum şi ce fel de
procese de planificare sunt necesare pentru reducerea riscului de dezastru care trebuie clarificate.
Centrul de Management al Crizelor din Biroul Primului Ministru şi centrele de criză provinciale
operează, în cazul unei urgenţe, la nivel naţional şi local. Conform dimensiunii şi gravităţii dezastrului,
nivelul administrativ de operare devine mai ridicat. Sistemul poate fi numit atât centralizat, cât şi
descentralizat, dar este coordonat de organele centrale.
Politicile de reducere a riscului de dezastru sunt incluse în Planurile de Dezvoltare Naţională nr. 8 şi
nr.9, din Turcia. Deşi programul pe termen mediu acoperă anii dintre 2008- 2010, există şi referinţe la
activităţi de reducere a riscului de dezastru care pregăteşte dezvoltarea sectorială şi planurile strategice
pentru municipalităţile din Turcia a inclus şi activităţi de reducere a riscului în rapoartele sale.
În Raportul Naţional al Ţintelor de Dezvoltare Naţională din acest Mileniu, la scopul 7 (Asigurarea
Sustenabilităţii Mediului) sunt definite probleme de poluare atmosferică, despădurire, protecţia biodiversităţii
şi creşterea necontrolată a fondului de clădiri, ca factor negativ în promovarea măsurilor de reducere a
impactului dezastrelor naturale.
Donaţiile internaţionale din partea Bancii Mondiale, Uniunii Europene, Banca de Dezvoltare
Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi unele agenţii cu cooperare internaţională, cum ar fi JICA& JBIC
(Japan International Cooperation Agency & Japan Bank for International Cooperation) sunt celelalte
fonduri principale care contribuie la bugetul aferent managementului dezastrelor din ţară. După inundaţiile
din 1998 şi cutremurele din 1999, Banca Mondială a împrumutat o sumă considerabilă de bani pentru a spori
activităţile şi capacităţile curente de management al dezastrelor şi de reducere a riscurilor.
Structura organizatorică (Figura II.6) a sistemului RRD (Reducerea Riscului de Dezastru) la nivel
de provincie trebuie să fie autorizată de către guvernator. Fiecare provincie are propriul “Comitet Local de
Salvare şi Ajutor” şi din acest comitet fac parte 9 grupuri de servicii, care sunt responsabile numai pentru
activităţile de răspuns şi recuperare. Administraţia Provincială Privată are propriile resurse pentru activităţile
de reducere a riscului de dezastru. În fiecare provincie şi district, Societatea de Cruce Roşie din Turcia
(Kızılay) are propriile filiale pentru participarea comunitară. In cele mai mari oraşe există ONG-uri
specializate in activităţi de căutare şi salvare, acestea efectuand si activităţi educaţionale pentru
conştientizarea publicului. Una din deficienţele identificate ar fi absenta unui indicator cheie şi anume a unei
Platforme Naţionale multi-sectoriale pentru reducerea riscului de dezastru. Turcia a iniţiat deja, din anul
2007, crearea propriei Politici Naţionale. Totuşi, restructurarea protecţiei civile şi a serviciilor de urgenţă,
care a avut loc în anul 2009, cu crearea Preşedinţiei pentru Urgenţe datorate Dezastrelor (al cărei Preşedinte
este, de asemenea, numit punct national de contact al Hyogo Framework for Action) a întârziat procesul de
stabilire a Politicii Naţionale din Turcia.
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Figura II.6. Modul curent de organizare al instituţiilor responsabile cu Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor în Turcia.

Figura II.7. Organigrama Directoratului Centrului de Coordonare al Primăriei Generale din Istanbul.
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În Turcia, educaţia publicului pentru pregătirea în caz de dezastru şi reducerea efectelor dezastrelor
au fost responsabilitatea guvernului central (departamentul de apărare civilă, departamentul de educaţie).
Guvernelor locale şi organizaţiilor non-guvernamentale nu li s-a dat şansa să se implice corespunzator în
aceste probleme. Educaţia referitoare la riscul seismic se face în şcolile primare şi licee, dar nu există un
program sistematic de conştientizare a publicului larg. Elaborarea de standarde pentru educaţie publică şi
comunitară, implicarea activă a publicului, pregătirea instructorilor şi elaborarea de materiale de instruire, nu
au fost acţiuni luate în considerare. Deşi eforturile educaţionale depuse până în prezent sunt importante şi au
ajuns la un număr mare de persoane, situaţia încă poate fi caracterizată ca o stare generală de ne-pregătire.
Programele educaţionale oferite până acum s-au bazat numai pe “ce şi cum să facem”. Sunt prezentate
informaţii despre cutremure, se prezintă ce trebuie făcut în cazul unui cutremur şi este făcută o demonstraţie.
Această abordare este importantă, cu siguranţă. Totuşi, în mod clar mai este necesară încă o abordare şi
anume găsirea unui mecanism pentru a face publicul să acţioneze.
Oraşul Istanbul deţine un număr de universităţi şi institute de cercetare, unde sunt formalizate
aspectele cu privire la managementul riscului de dezastru, prin instruire regulată şi specializată. De
asemenea, municipalitatea a efectuat instructaje şi activităţi de crestere a capacitatilor, adresate atât
personalului municipal, cât şi publicului larg.

II.4 MOLDOVA

II.4.1 SISTEMELE DE MONITORIZARE
Monitorizarea seismicităţii pe teritoriul Republicii Moldova este asigurată de Institutul de Geologie
şi Seismologie. Institutul informează Guvernul, Departamentul Situaţiilor de Urgenţă, oficialii şi populaţia
despre cutremurele produse in această regiune.
Reţeaua seismică din Moldova conţine 6 staţii seismice instalate în oraşele Chişinău, Cahul, Leova,
Soroca şi în satele Mileştii Mici, Giurgiuleşti şi 4 staţii dedicate aplicatiilor de inginerie seismică, amplasate
în diferite tipuri de clădiri. Cutremurele de adâncime intermediara din Vrancea (subcrustale), şi cutremurele
de suprafaţă din Nordul Dobrogei, ambele zone seismice situate în România, domină seismicitatea observată
a Republicii Moldova. Există si cutremure locale, dar sunt de magnitudini mici.
CENTRUL NAŢIONAL DE DATE SEISMICE (MD NDA). Sistemul de achiziţie al Centrului de
Date oferă posibilitatea primirii de date simultan şi în timp real de la cinci staţii localizate în ţară, înregistrate
cu codurile internaţionale (alocate de International Seismological Center -ISC) – KIS, LEOM, GIUM,
SORM, MILM, şi unsprezece staţii din România, inclusiv cele din zona epicentrală – BUC1, VRI, EFOR,
MLR, TESR, PETR, ARCR, TLCR, IAS, PLOR, BUR01. De fapt, acesta reprezintă un sistem regional
integrat al staţiilor seismice din România-Republica Moldova, proiectat, în principal, pentru potenţialele
studii seismogene ale focarelor din Vrancea, care afectează puternic teritoriul ambelor ţări, precum şi al altor
regiuni europene.
MD NDC colaborează cu centrele de date naţionale şi internaţionale pentru transmiterea şi
recepţionarea de informaţii (despre cutremure) procesate la nivel mondial, oferind informatii către
autorităţile naţionale despre evenimente cum ar fi cutremure, explozii, tsunami sau erupţii vulcanice. MD
NDC trimite lunar buletinele revizuite cu seismicitatea înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova către
Centrul de Seismologie Euro-Mediteranean, Franţa.
Datele seismice în timp real de la toate staţiile seismice din Moldova (trei componente de viteză şi
acceleraţie, per fiecare staţie) sunt înregistrate şi stocate pe o memorie de calculator, de 2TB, la NDC MD. În
paralel, pentru siguranţa păstrarii datelor, acestea sunt salvate pe un bloc de memorie, cu o dimensiune
similară de 2TB. Conform ratei de eşantionare a fiecarui canal (100, 80, sau 20 eşantioane pe secundă),
volumul zilnic de informaţii stocate este de aproximativ 1GB. Informaţiile despre orice eveniment (cutremur,
explozie) sau pentru un interval de timp selectat, pot fi accesate pe serverul FTP de la Centru. Simultan,
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datele seismice de la staţiile situate pe teritoriul Moldovei sunt transmise în timp real prin reţeaua de Internet
la Centrului Naţional de Date (RO NDC) al INFP, Bucureşti, unde sunt utilizate, împreună cu alte staţii
regionale pentru stabilirea parametrilor cutremurului şi alcătuirea buletinelor seismice.

II.4.2. ACŢIUNI POST-SEISM (INSTITUŢII IMPLICATE, PLANURI DE ACŢIUNE,
RESURSE, INSTRUIREA PERSOANELOR IMPLICATE ETC.)
Raportul Băncii Mondiale "Productivitatea Rurală din Moldova – Administrarea Vulnerabilităţii
Naturale" elaborat în 2007, conţine o descriere detaliată a instituţiilor cheie însărcinate cu minimizarea
riscului seismic în Moldova. Acestea sunt:
•

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei, care este responsabil cu elaborarea de acte legislative şi
de reglementare, şi introducerea codului de construcţii pentru minimizarea (efectelor) cutremurelor,
planificarea şi zonarea seismica la nivel de ţară, elaborarea standardelor de construcţie şi siguranţă pentru
reducerea consecinţelor asupra populaţiei;

•

Institutul de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova asigură monitorizarea
cutremurelor, cartarea zonelor susceptibile la hazarde geologice şi alte pericole naturale (inclusiv
elaborarea de metodologii pentru cartarea microclimatică), evaluează riscurile şi propune măsuri
ştiinţifice pentru minimizarea lor .

Operaţiunile de ajutor şi recuperare în caz de dezastru sunt mandatul Agenţiei de Stat pentru
Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă (SPES), care face parte din Ministerul Afacerilor Interne.
SPES lucrează îndeaproape cu Societatea de Cruce Roşie din Moldova, cu care are un contract
pentru schimbul de informaţii operative şi coordonarea intervenţiilor în caz de dezastru. Cele două agenţii au
colaborat la elaborarea unei rapide evaluări a vulnerabilităţii în faţa diferitelor pericole şi lucrează împreună
pentru armonizarea cadrului legal cu cerinţele UE, generează un centru naţional de criză, şi dezvoltă un
sistem GIS pentru managementul urgenţelor.
Administraţiile locale sunt implicate în coordonarea cu SPES şi alte departamente locale, precum şi
în mobilizarea de fonduri locale sau alte resurse pentru operaţiuni de salvare şi recuperare. În plus, sunt
însărcinate cu planificarea urgenţelor cu SPES, precum şi planificarea, zonarea şi codurile de construcţii
pentru minimizarea efectelor inundaţiilor, alunecărilor de teren, cutremurelor, şi inundaţiilor subterane.
Conform raportului Băncii Mondiale " Productivitatea Rurală din Moldova – Administrarea
Vulnerabilităţii Naturale ", Moldova are un cadru legislativ coerent de lucru care se adresează pregătirii şi
răspunsului la dezastre. Legea cu privire la protecţia civilă stabileşte SPES ca autoritate naţională desemnată
şi conferă roluri clare şi responsabilităţi pentru biroul Preşedintelui, Parlament şi Ministerele cheie.
Responsabilităţile pentru răspunsul iniţial de urgenţă la toate pericolele majore aparţin SPES. Alte legi includ
prevederi privind siguranţa planificării localităţilor, design urban şi construcţii de clădiri, precum şi prevederi
pentru evaluarea şi managementul riscului de inundaţii. Moldova a semnat un număr de contracte cu ţările
din regiune şi este membră a mai multor organizaţii responsabile pentru urgenţele trans-frontaliere şi
prevenirea accidentelor industriale.
Comisia Republicană pentru Situaţii de Urgenţă, înfiinţată în 2001, este o instituţie cheie pentru
evenimentele cărora se adresează. Şeful Comisiei este Primul Ministru, iar adjunctul este directorul SPES.
Comisia include reprezentanţi ai tuturor ministerelor şi filiala executivă. Comisiile de urgenţă districtuale şi
locale au o structură similară şi includ şefi ai administratiei locale şi tuturor serviciilor publice relevante.
Comisia se întâlneşte regulat, la fiecare şase luni. În cazul unei situaţii de urgenţă, membrii sunt înştiinţaţi
imediat şi se întâlnesc pentru a evalua ameninţarea pentru populaţie, economie şi infrastructură şi iau
deciziile corespunzatoare.
În paralel cu această structură există comisii la nivel districtual şi local pentru managementul
dezastrelor, formate din autorităţi locale, ministere, şi personal al SPES.
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II.4.3. SISTEME DE AVERTIZARE TIMPURIE DIN MOLDOVA (SISTEME EXISTENTE,
POSIBILITĂŢI DE INSTALARE A ACESTOR SISTEME, LIMITĂRILE LOR
RAPORTAT LA TIPUL DE SEISM, RESURSE, INSTRUIRE ETC.)
În colaborare cu INFP, a fost proiectat şi parţial elaborat un sistem de avertizare seismică în timp real
pentru oraşul Chişinău. Timpul de avertizare pentru capitala ţării, datorită distanţei epicentrale de 210-240
km fata de zona seismică Vrancea, este definit ca diferenţa dintre timpul de sosire al undei P (la staţiile
seismice din România, localizate în zona epicentrală si folosite pentru detectarea rapidă a semnalului) şi
sosirea undei S în Chişinău, estimată la 37-40 sec. Acest interval de timp, deşi mic, permite luarea de decizii
rapide de alarmă seismică înainte de sosirea principalei unde seismice de şoc (S), ce va lovi oraşul Chişinău.
Sistemul de avertizare în caz de cutremur (EWS) este instalat la Centrului Experimental de
Seismologie şi constă dintr-un echipament Rack 19, computer industrial PC 3GHz, sistem de alarmă MOXA
cu 8 nivele pentru PGA, imprimantă laser, şi aplicatie pentru generarea de alerte în timp real.
La generarea unei alarme seismice, în caz de cutremur, sistemul foloseşte datele primite în timp real,
prin Internet de la patru staţii din România, amplasate în zona epicentrală – VRI-Vrâncioaia, MLR-Muntele
Roşu, ODBI-Odobeşti şi PLOR Ploştina şi, de asemenea, pentru referinţă locală, de la staţiile din Moldova –
KIS-Chişinău, GIUM-Giurgiulesşti şi SORM-Soroca. Informaţiile seismice sunt evaluate la MD NDC,
Chişinău. Când valorile epicentrale pentru acceleraţii terenului depăşesc un prag fixat, sistemul va emite o
alertă. Acest algoritm permite selectarea nivelului de pericol pentru oraşul Chişinău, în conformitate cu
intensitatea cutremurului. Cutremurul produs la adancimi intermediare din zona Vrancea devine periculos
pentru oraşul Chişinău când valorile magnitudinii depăşesc 6.5 grade pe scara Richter.
Semnalul de alarmă seismică poate fi generat direct de sistemul automat de decizie, pe baza datelor
receptionate de la 2-3 staţii localizate în zona epicentrală. Transmiterea în timp real a semnalului de alarmare
din Vrancea şi recepţionarea acestuia la Chişinău este planificată a fi mai rapidă şi mai sigură prin
conexiunea prin satelit, în loc de actuala conexiune prin Internet, telefon şi radio, care pot ceda în cazul unor
evenimente seismice majore.
Acest sistem, care se află în stadiu de elaborare la Institutul de Geologie şi Seismologie, reprezintă
unul din primii paşi în acest scop. Pentru moment, semnalul de alarmă este primit prin Internet, numai la
comandamentul din Chişinău, iar pentru transmisia automată către ceilalţi utilizatori, trebuie să fie instalat
echipamentul special, care ar putea receptiona semnalul prin linii dedicate, cum ar fi reţele de transmisie
radio, telefoane mobile şi alte moduri de comunicaţii de date. Implementarea acestui sistem va viza ca
beneficiari Protecţia Civilă şi Situaţiile de Urgenţă/ MIA, toate districtele din ţară, şi toate infrastructurile
industriale importante, pentru a preveni şi minimiza potenţialele pierderi datorate cutremurelor puternice.
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CAPITOLUL III

PROCEDURI ŞI REGULI DE INTERVENTIE ÎN CAZ DE CUTREMURE

III.1 INTRODUCERE
Dezastrele au loc ca o consecinţă a acţiunilor negative ale oamenilor, manifestărilor naturii şi erorilor
tehnologice, putând cauza daune importante, tocmai datorită incapacităţii societăţii de a le gestiona
corespunzător. Cutremurul este un eveniment natural, care se poate transforma în dezastru datorită
problemelor care ţin de structura locală, nivelul de pregătire, capacitatea de acţiune, etc.
În timp ce se dau informaţii despre proceduri şi reguli de acţiune în caz de cutremure, este important să
se definească, în mod universal, cele mai des întâlnite concepte din domeniu.
Hazardul este posibilitatea producerii unui fenomen natural sau a unei condiţii fizice generată de
tehnologie sau acţiuni ale omului, într-o zonă şi pe o perioadă determinată şi care poate genera efecte
negative asupra oamenilor, comunităţilor, structurilor fizice şi mediului.
Riscul este definit de probabilitatea ca un hazard să se transforme într-un dezastru şi de cuantificarea
efectelor negative/pierderilor previzionate funcţie de factori specifici din punct de vedere fizic, social,
economic, cultural şi politic.
Vulnerabilitatea este lipsa de caracteristici şi surse (capacităţi) necesare a persoanelor fizice,
societăţilor, instituţiilor sau ţărilor în faţa expunerii la pericol, în încercarea de a minimiza efectele acestuia.
Capacităţi sunt bunurile, resursele şi abilităţile disponibile într-o comunitate, societate sau organizaţie,
care pot fi utilizate pentru a reduce riscurile sau efectele unui cutremur. Capacitatea poate include mijloace
fizice, instituţionale, sociale sau economice, precum şi personal calificat şi atribute colective, cum ar fi spirit
de echipă şi management. Un cutremur are mare potenţial de a se transforma în dezastru în zonele aşezărilor
umane. În ultimii ani, cutremurele care au afectat comunităţile au avut diferite frecvenţe şi caracteristici.
Cutremurele puternice au efecte distructive şi asupra ordinii sociale. După cutremure, persoanele rănite şi
supravieţuitorii au nevoie de măsuri specifice. Aceste măsuri specifice sunt în primul rând pentru asigurarea
necesităţilor vitale pe perioada cutremurului. Victimele cutremurului trebuie sa se menţină în viaţă în condiţii
extraordinare, foarte diferite de vieţile lor normale.
Condiţiile extraordinare pot fi definite ca orice întrerupere sau sistare a ordinii sociale sau a vieţii de zi
cu zi şi incapacitatea de a îndeplini funcţiile normale. Condiţiile extraordinare care apar în cazul unui
cutremur puternic au unele caracteristici comune, cum ar fi faptul că pot dăuna vieţii şi infrastructurii, iar
când aceasta se întâmplă se produce un efect de şoc, în timp ce este posibil de prezis când acesta va avea loc,
o parte a sa tot ramane impredictibila iar la momentul iniţial acţiunea de urgenţă nu poate avea loc.
Un cutremur poate fi caracterizat de una sau mai multe din următoarele situaţii:
Incapacitatea unui guvern de a funcţiona;
Numărul mare de răniţi şi/sau cetăţeni dispăruţi, posibil de ordinul zecilor de mii de răniţi la un
impact serios asupra unei arii de mărime sau cu o populaţie semnificativ mari.
Nevoia de extindere a coordonării naţionale sub forma de asistenţă interstatală şi internaţională;
Provocarea de distrugeri sau întreruperi semnificative a funcționării infrastructurilor critice, cum ar
fi utilităţi necesare vieţii (electricitate, apă, gaz, etc.), facilităţi medicale, de îngrijire, şi
telecomunicaţii;
Număr mare de persoane rămase, temporar sau permanent fără casă şi posibila necesitate de
găzduire temporară prelungită şi alte tipuri de asistenţă.
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De aceea, comandamentele locale, liderii regionali, profesorii, instituţiile şi autorităţile de management
ale forţelor de intervenţie, precum si comunităţile trebuie să înţeleagă nivelele de ameninţare şi capacităţile
de organizare necesare, pentru elaborarea şi implementarea de proceduri şi reguli de acţiune în caz de
cutremur. Procedurile şi regulile bine elaborate referitoare la acţiunile în caz de cutremur pot salva vieţi; sunt
de prevăzut operaţiunile de salvare cu cel mai mic nivel de risc posibil şi cu un răspuns mai bun la urgenţele
care apar.
Referinţă: MInimizarea Riscului Seismic din Istanbul şi Proiectul de Pregătire pentru Urgenţe ISMEP/Paşi executaţi – 1

– Pentru o viaţă sigură!

III.2 OBIECTIVE DE BAZĂ
Datorită condiţiilor geologice şi topografice, ţările din bazinul Mării Negre s-au confruntat foarte mult cu
diferite pericole şi ameninţări care s-au transformat în dezastre pentru locuitori, şi au reuşit să dezvolte
realizări semnificative şi experienţă în special în legatură cu cutremurele.
Totuşi, oficialii naţionali, organizaţiile, autorităţile şi organizaţiile de intervenţie de urgenţă trebuie să
promoveze noi aşezări rezistente la cutremur, sigure, bine pregătite şi durabile, astfel încât distrugerile fizice,
economice, sociale, de mediu şi politice cauzate de cutremure să fie prevenite, sau efectul acestora să fie
redus; de asemenea trebuie să se promoveze reguli şi proceduri de actiune în caz de cutremur.
Când sunt definite procedurile şi regulile naţionale de actiune în caz de cutremure , trebuie să fie luate în
consideraţie ca principale tipuri de acţiuni acelea privind cooperarea şi coordonarea, măsurile legislative,
structurarea instituţională şi capacitatea fondului construit. Planificarea siguranţei şi securităţii, principiile de
management al dezastrelor, selectarea şi managementul locaţiei dezastrului, procedurile medicale cu aspect
de urgenţă şi salvare, raportarea incidentelor, sistemul de comunicare şi poziţionare globală, şi procedurile de
documentare sunt extrem de importante.
Procedurile şi regulile de acţiune în caz de cutremur trebuie să fie corelate cu priorităţile şi obiectivul
evaluărilor actualizate şi aplicabile. În timp ce se pregătesc procedurile naţionale, regionale, provinciale şi
sectoriale în caz de cutremur, se determină planurile şi regulile de hazard şi risc seismic, trebuie făcute
demersuri pentru a se asigura că sunt aplicate obligatoriu şi fără nici o concesie, în timpul stadiului de
planificare, măsurile necesare pentru a preveni şi reduce aceste riscuri.
Procedurile elaborate şi regulile de acţiune în caz de cutremure pot fi elaborate cu principalul obiectiv de
a învăţa despre cutremure.

III.3 ACTUALIZAREA PERMANENTĂ A PROCEDURILOR ŞI
REGULILOR
Procedurile şi regulile pentru acţiunile cu privire la cutremure trebuie să fie complet revizuite şi reemise, de regulă în cazul modificărilor majore, de către Instituţiile Naţionale de Urgenţă şi Managementele
Naţionale de Urgenţă, de asemenea şi cu consultarea agenţiilor şi instituţiilor relevante în regim de
parteneriat. Pentru procedurile şi regulile de urgenţă, aceste parteneriate trebuie să aibă scopul de a
minimaliza vulnerabilitatea la cutremure; să protejeze viaţa, proprietăţile şi mediul; să minimalizeze
impacturile sociale adverse în timpul urgenţelor şi să faciliteze recuperarea, reabilitarea şi reconstrucţia.
Abordarea pentru menţinerea la zi a procedurilor şi regulilor trebuie să fie:
Cuprinzătoare: recunoaşterea încadrării cutremurelor în categoria situaţiilor pentru care abordarea
riscurilor privind siguranţa societăţii necesită o serie de activităţi pentru prevenirea, pregătirea, răspunsul
şi recuperarea în cazul oricărei urgenţe;
Integrată: asigurând implicarea guvernelor, tuturor instituţiilor relevante, sectorului privat şi
comunităţii.

74

III.4 PROCEDURI, REGULI ŞI PRINCIPII DE RECUPERARE
Procedurile, regulile şi principiile de recuperare naţională trebuie să se incadreze in următoarele
contexte:
●
●
●
●
●
●

Principiile unei recuperări de succes trebuie să se bazeze pe înţelegerile contextelor
comunităţilor;
Procedurile de recuperare de succes trebuie să recunoască natura dinamică şi complexă a
urgenţelor şi comunităţilor;
Procedurile de recuperare de succes trebuie să includă metode de abordare bazate pe specificul
comunității şi trebuie să fie reactive şi flexibile, implicând comunităţile şi făcând posibil progresul
acestora;
Procedurile de recuperare de succes trebuie să asigure coordonarea tuturor activităţilor,
necesitând o evaluare planificată, coordonată şi continuă a impacturilor şi necesităţilor actuale;
Procedurile de recuperare de succes trebuie să acopere comunicarea eficientă cu comunităţile
afectate şi cu alte organe relaţionate;
Procedurile şi planurile de recuperare de succes trebuie să recunoască şi să construiască
capacităţi, prin recunoaşterea suporturilor comunitare, capacităţilor individuale şi
organizatorice.

III.5 MODEL DE PROCEDURI ŞI REGULI
Acest model poate prezenta cum ar lucra împreună oficialii, instituţiile de urgenţă, autorităţile şi organele
relaţionate pentru a coordona acţiunile şi recuperarea în caz de urgenţă, ca o consecinţă la nivel naţional.
Acest model de proceduri şi reguli sunt proiectate şi preluate din studiile proiectului ESNET, deoarece
urgenţele necesită considerarea politicilor şi strategiilor la nivel naţional în Turcia, România, Bulgaria şi în
Republica Moldova.

III.6 PLANUL DE PROCEDURĂ AL OPERAŢIUNII STANDARD PROPUSE
În timp ce a fost proiectat modelul de proceduri şi reguli, un standard simplificat şi aplicabil a fost
preluat din “Proiectul pentru Minimizarea Riscului Seismic şi Pregătire în caz de Urgenţă în Istanbul,
Materiale de Instruire pentru Pregătirea în caz de Dezastre” care a fost finanţat în cadrul contractului de
împrumut cu numărul 4784-TU, încheiat cu Banca Mondială, proiect desfăşurat de „Unitatea de Coordonare
a Proiectelor al Administraţiei Provinciale Speciale din Istanbul”, (IPCU), ca plan propus.
Acest plan de procedură standard de operare include informaţii cu scopul de a arăta organelor
competente cum să procedeze în mod similar. De asemenea, este descris în acest plan de procedură standard
cine și ce va face, unde, când şi cum va proceda în cazul unui cutremur.
Pentru implementarea unui model, pot fi efectuaţi următorii paşi din acest proces:
•
•
•
•
•
•

Redactarea unei liste de misiuni;
Definirea a ceea ce este de făcut, unde, când şi cum;
Stabilirea paşilor pentru fiecare misiune;
Stabilirea standardelor pentru îndeplinirea misiunii;
Testarea procedurilor;
Verificarea planului de procedură de operare standard şi menţinerea lui actualizată.
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Figura III.1 Planul propus al procedurii de operare standard

III.7 ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PE PLAN NAŢIONAL ŞI
LOCAL A CELOR IMPLICAŢI, ÎN CAZUL UNUI CUTREMUR
În intervenţiile moderne, activităţile de răspuns în caz de urgenţă trebuie să fie monitorizate continuu
prin mecanisme susţinute, multidisciplinare şi sistematice de control.
De multe ori riscurile asociate unui cutremur sunt locale. De aceea, autorităţile locale au un rol cheie în
administrarea riscurilor înainte, în timpul şi după producerea cutremurului, avand un rol crucial în actiunile
de pregătire şi răspuns. Un mod eficient de răspuns în caz de dezastru din partea autorităţilor locale poate
juca un rol esențial în salvarea de vieţi omenești în intervalul imediat post-seism.
Pe de altă parte, lipsa capacităţilor la nivel local pentru acțiunile de răspuns la dezastru poate contribui la
pierderea multor vieţi, mai ales prin întârzierea luării măsurilor necesare. Este esenţial ca autorităţile locale
să mobilizeze suportul oferit de instituţiile parte a societăţii civile şi să implice cat mai mult comunităţile.
Autorităţile locale pot juca rolul de a dirija, facilita şi furniza resurse pentru a promova reducerea nivelului
de risc al comunităţii şi a crește gradul de pregătire al acesteia.
Autorităţile locale pot fi parte a unor structuri administrative şi politice extrem de variate. Autorităţile
locale pot include: administrație locală – o administraţie municipală – o administraţie sub-districtuală sau o
comună.
Pentru implementarea cu succes a procedurilor şi regulilor, autorităţile locale trebuie să analizeze şi
resursele disponibile in sectorului privat, organizaţiile de masă, cum ar fi comunităţile şcolare de părinti și
profesori, asociaţii de imami sau călugări, uniuni de tineret şi femei, etc.
De asemenea, autorităţile locale joacă un rol de pivot în facilitarea acţiunii comunitare, prin intervenţii şi
iniţiative.
Managementul riscului de dezastru la nivel comunitar este, de asemenea, un proces prin care
comunităţile cu risc sunt implicate activ în identificarea, analiza, abordarea, monitorizarea şi evaluarea
riscului de dezastru, avand rolul de a reduce vulnerabilităţile şi a spori capacităţile (ADPC 2003). Această
implicare a celui mai expus grup social este considerată importantă în acest proces, în timp ce suportul celui
mai puţin vulnerabil grup este necesară pentru implementarea cu succes a procedurilor şi regulilor. Abarquez şi
Murshed, 2004.
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III.8 RĂSPUNSUL ÎN CAZUL UNUI CUTREMUR
Răspunsul este o componentă esenţială a acţiunilor desfăşurate în cazul unui cutremur. Obiectivul acestei
acțiuni este de a salva vieţi, de a alina suferinţele şi de a reduce pierderile economice. Principalul mijloc de
răspuns este implementarea planurilor care au fost pregătite înainte de eveniment. Activităţile de răspuns
sunt activităţi post-dezastru, incluzând:
●

Asistenţă pentru asigurarea urgenţelor;

●

Reducerea probabilității de rănire sau producerea de pierderi suplimentare;

●

Accelerarea operaţiunilor de recuperare;

●

Readucerea sistemelor la nivel normal.

III.9 PRINCIPALELE PROCEDURI ŞI REGULI DE ESTIMARE,
ANALIZA ŞI EVALUARE A RISCULUI
III.9.1 EVALUAREA RISCULUI COMUNITAR ŞI A CAPACITĂŢII DE RĂSPUNS
Concepte cheie: Evaluarea este un proces de colectare şi analiză a informaţiilor din diferite surse.
Evaluarea riscului conţine trei paşi principali, care includ “identificarea riscurilor”, “analiza riscurilor” şi
“evaluarea riscurilor”.
Evaluarea riscului la care este expus o comunitate este un proces activ de stabilire a tipului, scopului şi
dimensiunilor efectelor negative ale hazardelor asupra comunităţii şi a fondului locativ , pe o perioadă de
timp considerată. Acesta se bazează pe evaluarea pericolelor, vulnerabilităţilor, capacităţilor şi pe analizarea
şi prioritizarea riscurilor.
Evaluarea hazardului este un proces de determinare a frecvenţei, gravităţii, potenţialului impact şi duratei
unui hazard. Evaluarea vulnerabilităţii implică estimarea susceptibilităţii “elementelor supuse riscului”
(oameni, locuinţe, utilităţi comunitare şi servicii, persoane şi activităţi economice, mediu natural) în faţa
diferitelor tipuri de hazard şi analiza cauzelor datorită cărora aceste elemente sunt supuse riscului.
Evaluarea capacităţii reprezintă determinarea resurselor, bunurilor, abilităţilor, cunoştinţelor si relaţiilor
sociale pe care o autoritate locală sau o comunitate le poate utiliza pentru a face fata dezastrului.
Aplicaţiile pentru evaluarea riscului comunitar furnizează date de bază specifice, care pot fi utilizate în
scopul elaborării de planuri şi informări necesare pentru “estimări inteligente şi documentate” si prioritizarea
apelurilor de urgenţă. Tot pe baza acestor date de intrare se efectuează “evaluarea daunelor, nevoilor,
capacităţilor” unei comunităţi, în scopul caracterizării răspunsului de urgenţă.
Evaluarea riscului la care este expusă comunitatea exprimă posibilitatea de a suferi datorită unui pericol
care poate cauza decesul, vătămare, boli, pierderi economice sau daune ale mediului.
Riscul de cutremur poate fi identificat folosind evaluarea hazardului şi analiza vulnerabilităţii.
Evaluarea hazardului seismic se ocupă cu prioritizarea pericolelor naturale. Pentru a înţelege tipul de
hazard seismic, este necesar să se identifice:
•

Energia seismului: Magnitudinea seismică a unui cutremur;

•

Prevenirea: Timpul dintre avertizare şi impact;

•

Viteza de acţiune: Rapiditatea producerii şi impactul. Un cutremur are loc aproape fără nicio
avertizare;

•

Cand şi durata: Socul principal şi replicile sale;

•

Hazarde secundare: Un cutremur poate cauza alunecări de teren.

Evaluarea capacităţii este procesul de a stabili cum acţionează oamenii pe timp de criză pentru a reduce
efectele distrugătoare ale hazardului. Prin evaluarea capacităţii, sunt identificate strategiile şi resursele
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comunităţii disponibile, pentru pregătirea, minimizarea efectelor şi prevenirea dezastrelor. Procesul de
evaluare a capacităţii implică următoarele componente cheie:
•

Însușirea experienţelor anterioare ale oamenilor în caz de pericol şi strategiilor elaborate;

•

Analizarea resurselor disponibile şi posibil a fi utilizate de comunitate pentru a reduce riscul de
dezastru;

Un set de mijloace poate fi utilizat pentru a asigura implicarea comunităţii la evaluarea capacităţii.
Acestea includ următoarele:
•

Profile istorice şi desfăşurări în timp – dezvăluie modul de soluţionare de către oameni a situațiilor
dificile din trecut;

•

Analiza modului de viață – prezentarea strategiilor aplicate la nivel de locuinţe individuale;

•

Analize la nivel instituţional şi a grupurilor sociale – structuri de servicii formale şi informale
pentru furnizarea de servicii comunitare.

Prezenţa unităţilor de prestări servicii, organizaţii bancare, resursele umane, statutul media şi
disponibilitatea echipamentelor de pregătire pentru cutremur sunt elementele ce reflecta capacitatea unei
comunităţi sau district. Astfel trebuie să fie pregătit un inventar al diferitelor echipamente şi resurse umane
din comunităţi şi districte.

III.9.2 ANALIZA RISCULUI
După finalizarea evaluării hazardului seismic, vulnerabilităţii şi capacităţii, este esenţială efectuarea
analizei de risc. Analiza riscului va permite comunităţii şi autorităţilor locale să înţeleagă impactul potenţial
al diferitelor hazarde.
Analiza riscului implică elaborarea de scenarii de risc bazate pe informaţii despre hazardele seismice,
frecvenţa, intensitatea lor şi elementele expuse riscului. Un hazard poate avea impact asupra multor elemente
de risc, în diferite moduri. În timpul analizei de risc, este identificat ce fel de impact ar putea avea un hazard
seismic asupra diferitelor elemente de risc cum ar fi: oameni, case, clădiri, drumuri, şcoli, spitale, recolte, etc.
De asemenea se identifică dimensiunea impactului formulată ca: număr de victime, cât de multe dintre ele ar
fi rănite, ce regiuni ar fi afectate sau câte hectare de teren recoltat ar putea fi compromise, etc.
Cutremurele sunt periculoase din punct de vedere al rănirii și pierderii de vieți omenești, spre deosebire
de alte hazarde naturale precum inundaţiile ce pot produce mai puţine victime. Pe de altă parte, cutremurele
au un impact foarte mic asupra recoltelor, în timp ce inundaţiile au un impact major, în funcţie de sezonul
agricol.

III.9.3 EVALUAREA RISCULUI
Scopul evaluării riscului este de a lua o decizie referitoare la strategiile ce trebuie urmate pentru
reducerea riscurilor de dezastru. Evaluarea riscului poate fi utilizată şi pentru a clasifica cele mai vulnerabile
comunităţi. Acestea clasificari sunt efectuate în baza informaţiilor din analiza riscului.
Comunităţile şi autorităţile locale pot stabili, de comun acord, criteriile de clasificare a riscurilor. Ei pot
decide ce nivele de risc sunt acceptabile şi care nu necesită a fi întreprinse acţiuni. Celelalte riscuri vor fi
clasificate ca având prioritate mare, datorită potenţialelor daune şi pierderi pe care le pot cauza oamenilor,
căminelor lor sau mediului de viață.
Strategiile generale de abordare a hazardelor seismice sunt intocmite şi analizate cu scopul de a compara
diferite variante din punct de vedere al analizei cost-beneficiu. Acest fapt este important, deoarece costul
unei strategii de reducere a riscurilor trebuie să fie mai mic decât potenţialele pierderi în cazul neimplementării unei astfel de strategii.
Tabelul III.2. Nivelele de bază în tratarea riscurilor

Nivelul de risc

Acţiuni

Risc foarte ridicat

Acţiune imediată
78

Risc ridicat

Acţiune intensificată

Risc scăzut

Activitate normală

În baza analizei şi evaluării riscului, autorităţile locale trebuie să prioritizeze, comunitățile în funcție de
potenţialele pierderi pe care aceasta le-ar putea suferi. Acest fapt este esenţial pentru lansarea unui
management de risc seismic bazat pe caracteristicile comunitatii.
Referinţă: ADPC, Managementul Riscului de Dezastru Bazat pe Comunitate, Materiale de Curs pentru Autorităţile
Locale, 2005 – Anbalagan, R. şi B.Singh, ICIMOD/UNDP, Nepal 2001; GTZ, Analiza Riscului, Bază pentru DRM
(indicaţii) 2004; ADPC, Evaluarea Riscului şi Vulnerabilităţii, Manual DMC, 1995; Bellers, R. Seminar de
Evaluare a Riscului, al Universităţii South Bank, ECHO şi CDP, Manila, 1999; Centrul de Răspuns al Cetăţenilor
în caz de Dezastru, 1997; Kafle, Shesh Kanta, Syangja DDMAP, DDC Syangja, Nepal, PP.120, 2005; Kafle, Shesh
Kanta şi Govinda Koirala, Citwan DDMAP, UNOCHA/DDC Chitwan, Nepal, 2004; Standarde din Australia şi
Noua Zeelandă, Indicaţii de Management al Riscului: Asocierea AS/NZ 4360:2004.

III.10 PRINCIPALELE PROCEDURI ŞI REGULI PENTRU
EVALUAREA NECESITĂŢILOR CA NEVOIE UMANITARĂ URGENTĂ
Termenul daune se referă la distrugerea completă sau parţială a bunurilor şi rezervelor, ca rezultat al
producerii unui dezastru. Un cutremur puternic poate cauza daune şi distrugerea infrastructurii, clădirilor,
utilajelor, echipamentului, mijloacelor de transport şi depozitare, mobilierului, compromiterea recoltelor, a
rețelelor de irigaţii, componentelor mediului şi alte asemenea.
Termenul pierderi se referă la pierderea de vieţi omeneşti, pierderea producţiei din sectorul agricol şi
industrial, şi privarea de servicii comunitare, pierderile rezultă din daunele şi distrugerea bunurilor şi
infrastructurii; ex. agricultură, industrie, clădiri civile şi oficiale, drumuri, reţele de transport şi
telecomunicaţii şi spitale.
Pierderile includ scăderea producţiei datorită compromiterii recoltelor, avarierii mijloacelor de producţie
şi a pieţelor de comercializare.

III.10.1 NECESITATEA EVALUARII DAUNELOR ŞI PIERDERILOR
Este important să se evalueze daunele şi pierderile pentru a stabili costul de recuperare şi reconstrucţie,
precum şi nevoia de asistenţă umanitară. Evaluările tradiţionale se bazează numai pe evaluarea daunelor,
deoarece sunt relativ uşor de estimat.
Evaluarea pierderilor este dificilă, deoarece nu sunt atât de vizibile, precum daunele. Totuşi, este
important să se evalueze pierderile, deoarece acestea reprezintă un procent semnificativ din impactul
dezastrului seismic.
Evaluarea daunelor şi pierderilor este efectuată la câteva săptămâni de la producerea unui cutremur.
Primele câteva zile după cutremur sunt folosite, de obicei, pentru a răspunde celor mai urgente necesităţi de
căutare şi salvare a victimelor, cazare temporară, primul ajutor medical, alimente, îmbrăcăminte, apă şi
salubritate şi înmormântarea persoanelor decedate. În acel moment, este imposibil ca oamenii să se
gândească măcar să facă estimări ale daunelor şi pierderilor.
Ca prioritate, evaluarea trebuie să stabilească siguranţa clădirilor avariate încă locuite. Aceasta poate fi
urmată de estimarea costurilor de reconstrucţie a clădirilor şi a altor infrastructuri din fiecare sector al
economiei. Evaluarea trebuie să determine costurile de implementare a unor norme mai sigure de construcție.
Aceasta include nevoia de consolidare sau relocare a clădirilor şi utilităţilor pentru a asigura securitatea lor în
cazul evenimentelor viitoare.
La finalizarea evaluării daunelor şi pierderilor, trebuie efectuată o analiză pentru a estima impactul
economic total al unui cutremur.
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III.10.2 EVALUAREA DAUNELOR
Evaluarea daunelor este efectuată pentru fiecare sector separat. Evaluarea va fi efectuată pentru daunele
clădirilor, utilajelor, echipamentelor şi infrastructurii; ex. drumuri, linii de telecomunicaţii, linii de alimentare
cu energie electrică, apă şi salubritate, etc.
Evaluarea daunelor va aprecia dacă o anumită clădire, echipament sau infrastructură a fost complet
distrusă şi ar necesita reconstrucția, sau este distrusă parţial şi ar necesita numai reparaţia. Evaluarea
daunelor structurilor trebuie să fie efectuată numai de către ingineri şi experți tehnici.

III.10.3 EVALUAREA PIERDERILOR
Pentru a evalua pierderile, trebuie să fie abordate două probleme cheie:
•

Elaborarea sau accesarea informaţiilor de bază despre performanţa fiecărui sector, în situaţia predezastru;

•

Stabilirea timpului necesar pentru reabilitarea şi reconstrucția completă pentru fiecare bun sau
sector afectat. Acest fapt va ajuta la estimarea timpului necesar pentru realizarea nivelelor de
producţie pre-dezastru pentru fiecare unitate sau sector.
Referinţă: ADPC, Managementul Riscului de Dezastru Bazat pe Comunitate pentru Autorităţile Locale, Materiale
de Curs, 2005; Abarquez, Imelda şi Zubair Murshed, Managementul Riscului de Dezastru Bazat pe Comunitate:
Manualul Personalului de Teren, ADPC (Adaptat din materialele de curs CBDRM-II), 2004.

III.11 CARE SUNT PRINCIPALELE ACŢIUNI ŞI PROCEDURI DE
ÎNTREPRINS ÎN CAZUL UNUI CUTREMUR?
Deşi evenimentele catastrofice pot fi iniţial haotice, managementul crizei trebuie să fie sub o comandă
centralizată.
Comanda şi structurile de management, procedurile şi regulile acţiunilor în cazul unui cutremur trebuie
să acopere următoarele puncte principale:
•

Definiţia şi principiile generale ale dezastrelor, aspecte etice;

•

Planificare şi management, spirit de conducere, luare de decizii;

•

Analiza riscului şi vulnerabilităţii;

•

Colectarea de informaţii şi diseminarea problemelor de comunicaţii;

•

Suport geospaţial (imagini prin satelit, comunicare şi navigare);

•

Recuperare, reconstrucție şi evacuare;

•

Aspecte juridice şi considerente politice;

•

Chimic, Biologic, Radioactiv şi Nuclear - CBRN, probleme medicale, suport psihologic;

•

Căutare şi salvare;

•

Sănătate publică, salubritate/igienă;

•

Siguranţă şi securitate;

•

Logistică şi ONG-uri.

III.11.1 DEFINIŢII, PRINCIPII ŞI PROCEDURI GENERALE DESPRE DEZASTRE,
ASPECTE ETICE
Acţiunile umanitare trebuie să fie ghidate de procedurile umanitare, regulile şi principiile umanitare semnificând centrarea pe salvarea de vieţi omeneşti şi alinarea suferinţelor atunci când sunt descoperite;
imparţialitate - însemnând implementarea acţiunilor numai în baza necesităţii, fără discriminare între, sau în
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cadrul populaţiilor afectate; neutralitate - însemnând că acţiunea umanitară nu trebuie să favorizeze vreo
parte într-un conflict armat sau altă dispută, în cazul desfăşurării unei astfel de acţiuni; şi independenţă însemnând autonomia obiectivelor umanitare fata de cele politice, economice, militare sau alte obiective din
zonele în care este implementată acţiunea umanitară.
Principiile generale ale acţiunilor umanitare în cazul unui cutremur:
•

Respectul şi promovarea implementării legislaţiei umanitare internaţionale şi drepturilor omului;

•

În timp ce se reafirmă responsabilitatea primară a oficialilor pentru victimele urgenţelor umanitare
în limitele propriilor graniţe, efortul să asigure finanţarea flexibilă şi la timp, în baza obligaţiei
colective pentru îndeplinirea cerinţelor umanitare;

•

Alocarea de fonduri umanitare proporţional cu necesităţile şi în baza evaluărilor lor;

•

Solicitarea participării organizaţiilor umanitare pentru a asigura, în cea mai mare măsură posibilă,
o implicare adecvată a beneficiarilor in planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
răspunsului umanitar;

•

Consolidarea capacităţii ţărilor afectate şi comunităţilor locale pentru a preveni, pregăti,
minimaliza şi răspunde la crizele umanitare, cu scopul de a se asigura că guvernele şi autorităţile
locale sunt capabile să îşi îndeplinească responsabilităţile şi să se coordoneze eficient cu partenerii;

•

Să ofere asistenţă umanitară astfel încât să susţină recuperarea şi dezvoltarea pe termen lung, să
lupte pentru asigurarea sprijinului, după caz, pentru menţinerea şi revenirea la un trai durabil şi o
tranziţie de la intrajutorare umanitara la activităţi de recuperare şi dezvoltare;

•

Să sprijine şi să promoveze rolul special şi unic al ONU în asigurarea spiritului de conducere şi
coordonării acţiunilor umanitare internaţionale, naţionale şi locale, în special rolul Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, şi rolul vital al ONU, mişcărilor Crucii Roşii Internaţionale şi
Semilunii Roşii şi al altor organizaţii non-guvernamentale în implementarea acţiunilor umanitare.

Domeniul de management al dezastrelor şi practica managementului crizei sunt dileme etice care pot
împiedica şi afecta grav abilitatea de acțiune a echipelor de intervenţie în caz de dezastru. Echipele civile de
intervenţie în caz de dezastru pot să se confrunte, în orice moment, cu dileme etice locale şi trebuie să le
rezolve, pentru binele populaţiei afectate, precum şi pentru propria sănătate mentală şi psihică a echipelor de
intervenţie.
Astfel de dileme apar datorită resurselor limitate, nevoii de a alege între opţiuni dificile şi inadvertenţelor
dintre scopurile şi caracteristicile echipelor de intervenţie şi a participanţilor din ţara gazdă.

III.11.2 PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT, SPIRIT DE CONDUCERE, PRINCIPII ŞI
PROCEDURI PENTRU LUARE DE DECIZII
Luarea unei decizii este o insărcinare foarte importantă. De aceea, este obligatoriu să existe un
management adecvat pentru a optimiza eficienţa planificării şi răspunsului. Datorită resurselor limitate, sunt
necesare eforturile comune la nivel guvernamental, privat şi comunitar. Acest nivel de colaborare necesită un
efort coordonat şi organizat pentru minimalizarea efectelor, pregătirea, răspunsul şi recuperarea în caz de
urgenţe şi în cel mai scurt timp posibil.
Scopurile acţiunilor de pregătire a intervenţiilor la urgenţe sunt de a realiza un nivel satisfăcător de
pregătire pentru a răspunde la orice astfel de situaţie prin acţiuni, proceduri şi reguli care consolidează
capacitatea tehnică şi managerială a unităţilor de intervenţie, echipelor de căutare şi salvare şi a instituţiilor
implicate. Aceste măsuri şi acţiuni pot fi descrise, de asemenea, ca pregătire logistică pentru abordarea
dezastrelor şi pot fi sporite prin deţinerea unor mecanisme puternice de răspuns şi proceduri, repetiţii,
dezvoltarea de strategii pe termen lung, educaţie publică şi construirea de sisteme de avertizare timpurie.
Pregătirea poate lua forma asigurării că rezervele strategice de alimente, echipamente, apă, medicamente
şi alte elemente necesare sunt asigurate în cazul unor catastrofe naţionale sau locale, cum ar fi cutremurul. În
timpul fazei de pregătire, oficialii, unităţile de urgenţă, organizaţiile civile şi persoanele fizice trebuie să
elaboreze planuri pentru a salva vieţi, pentru minimalizarea daunelor produse de cutremur, şi sporirea
eficienței operaţiunilor de răspuns în caz de dezastru. Măsurile de pregătire trebuie să includă:
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•

Planuri de pregătire;

•

Simulări şi instruiri pentru situații de urgenţă;

•

Sisteme de avertizare;

•

Sisteme de comunicare de urgenţă;

•

Planuri şi exerciţii de evacuare;

•

Inventarierea resurselor;

•

Liste de contact pentru instituţii/personal în caz de urgenţă;

•

Contracte de ajutor reciproc;

•

Aplicaţii pentru educaţie şi informare publică.

Prin implementarea acestor proceduri împreună cu eforturile de minimalizare, acţiunile de pregătire mai
depind de încorporarea măsurilor adecvate în planurile de dezvoltare naţională şi locală, cei care le
implementează îmbunătăţindu-şi astfel capacităţile şi calităţile de implementare.
În aceste grupuri de acţiuni şi proceduri, conceptul de minimalizare a dezastrului capătă mai multă
importanţă. Minimalizarea se referă la toate acţiunile întreprinse înaintea unui dezastru pentru a-i reduce
impactul, inclusiv pregătirea şi măsurile de reducere pe termen lung. Activităţile şi procedurile de
minimalizare se împart în două categorii:
•

Atenuare structurală – proiecte de construcţie care reduc efectele economice şi sociale;

•

Proceduri, politici şi practici nestructurale, care sporesc gradul de conştientizare a pericolelor sau
încurajează dezvoltarea pentru a reduce impactul dezastrelor cutremurelor.

Conform ultimului Raport Mondial de Dezvoltare publicat despre cutremure, procedurile şi practicile de
minimalizare trebuie să includă:
•

Revizuirea codurilor de construcţii;

•

Actualizarea analizelor de vulnerabilitate;

•

Zonarea, managementul şi planificarea utilizării terenului;

•

Revizuirea regulamentelor de utilizare a clădirilor şi codurilor de siguranţă;

•

Implementarea de măsuri preventive pentru sănătate.

În cadrul planificării şi managementului, spiritului de conducere şi procedurilor de luare de decizii, toate
instituţiile şi organizaţiile ce interacţionează şi care răspund în cazul unui cutremur, trebuie să se pună de
acord şi să execute activităţile de minimalizare în consens. Această abordare este deosebit de importantă din
punctul de vedere al elaborării planurilor de acţiune în caz de urgenţă.
Pentru planurile naţionale de operare în caz de urgenţă trebuie să se stabilească scopul activităţilor
necesare pentru pregătirea comunităţii şi răspuns pe intreg teritoriul. Trebuie să se declare ce poate
comunitatea să facă, în mod realist.
Planurile de operare în caz de urgenţă permit comunităţilor să răspundă la ameninţări şi să implice
persoane responsabile pentru recuperarea pe termen scurt şi trebuie să fie flexibile pentru a fi funcţionale în
situaţii existente şi potenţiale. Structura derulării unui plan de urgenţă trebuie să includă următoarele puncte:
•

Declararea scopului – acest grup de proceduri trebuie să includă principiile pe care planul
urmăreşte să le aplice pentru cetăţeni;

•

Situaţie şi estimări – acest grup de proceduri va include declaraţiile evenimentelor de urgenţă, reale
şi potenţiale şi descrierea metodelor de avertizare în orice situaţii, care pot fi ciudate/neobişnuite
pentru comunitate;

•

Organizarea şi desemnarea de responsabilităţi – acest grup de proceduri trebuie să includă
principiile care tratează în special modul de desemnare a jurisdicţiei funcţiilor de urgenţă pentru
elaborarea planului, după rolurile oficialilor locali şi organizaţiilor în managementul urgenţelor şi
în structura de răspuns;
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•

Conceptul operaţiunilor – acest concept trebuie să includă principiile şi să descrie rolurile şi
relaţiile agenţiilor oficiale, sectorului privat şi organizaţiilor bazate pe comunitate, cum
interacţionează acestea unele cu altele;

•

Administraţie şi logistică – acest grup de proceduri va include principiile despre managementul
resurselor, standardele de suport general şi disponibilitatea serviciilor pentru sprijinirea tuturor
fazelor managementului de urgenţă şi politici pentru a face ca aceste acţiuni să aibă loc;

•

Elaborarea planului şi mentenanţa – acest grup de proceduri va include principiile şi activităţile
pentru menţinerea actualizată a planului şi aplicarea modificărilor care rezultă din evaluarea
experienţelor reale din managementul urgenţelor, modificarea situaţiilor de urgenţă şi estimarea
modificărilor profilului comunităţilor;

•

Autorităţi şi referinţe – acest grup de proceduri va include principiile despre autorităţile implicate şi
statusul referințelor, ordine executive, regulamente şi contracte de informare care se aplică oricărui
tip de urgenţă;

Definirea termenilor – acest grup de proceduri trebuie să includă principiile şi să asigure înţelegerea
comună a termenilor folosiți în comunicarea, direcţionarea şi controlul informațiilor și acțiunilor aferente
producerii cutremurului.

III.11.3 PRINCIPIILE ŞI PROCEDURILE ANALIZEI DE RISC ŞI VULNERABILITATE
Conceptele de vulnerabilitate, hazard şi risc sunt relaţionate dinamic unele cu altele. Relaţia acestor
elemente poate fi exprimată ca o formulă simplă, care ilustrează conceptul cu cât este mai mare potenţialul
de apariţie a unui cutremur şi mai vulnerabilă o populaţie, cu atât este mai mare riscul. De asemenea, este
important să se ia în considerare că vulnerabilitatea umană la dezastre este invers proporţională cu
capacitatea umană de a rezista la efectele dezastrelor.
Analiza de risc se bazează pe recunoaşterea că riscul este rezultatul legăturii dintre hazard şi
vulnerabilitatea elementelor afectate de hazard. În cazul unui cutremur, scopul analizei riscului trebuie să fie
utilizarea acestei legături pentru a estima şi evalua posibilele consecinţe şi impacturi ale evenimentelor
naturale extreme asupra grupurilor de populaţie, cu privire la viaţă. Acestea implică impacturile la nivel
social, economic şi de mediu.
Analizele de hazard şi vulnerabilitate sunt părţi ale analizei de risc şi sunt activităţi inseparabile. Analiza
vulnerabilităţii nu este posibilă fără analiză de hazard, şi vice versa.
Analizarea unui cutremur va investiga, identifica şi documenta cauzele sale şi lanţurile de impact. În
analiza unui hazard la cutremur, trebuie să fie definită, analizată şi documentată şi analiza lanţurilor de
impact rezultante. Resursele necesare pentru analiză depind de situaţie. O simplă analiză a cutremurului, cu
date modeste, poate fi suficientă, sau pot fi necesare investigaţii cuprinzătoare şi studii elaborate pentru a
documenta potenţialele pericole la cutremur.

III.11.4 COLECTAREA INFORMAŢIILOR ŞI DISEMINAREA PROBLEMELOR
PRINCIPIILOR ŞI PROCEDURILOR DE COMUNICARE
Un cutremur major poate lovi una, sau mai multe zone, regiuni, chiar ţări în acelaşi timp. Efectele pot
spori daunele până la a face sistemele locale de comunicaţii inadecvate sau inoperabile pentru o perioadă
îndelungată. În acest context, colectarea de informaţii şi problemele de împărtăşire a comunicărilor sunt
extrem de importante.
Comunicarea în două sensuri este esenţială pentru managementul normal şi eficient al unui dezastru la
cutremur şi al operaţiunilor. Înainte de impactul unui dezastru, coordonarea cu oficialii naţionali şi locali,
precum şi cu comunităţile este critică. În consecinţă, deciziile care afectează autorizaţiile de comunicare ale
unităţilor trebuie să le fie comunicate înainte ca aceste condiţii să împiedice finalizarea acestor activităţi de
pregătire şi/sau răspuns.
Colectarea de informaţii locale şi împărtăşirea problemelor de comunicare trebuie să fie proiectate cu
diferite modele de abordare, care sunt folosite pe multi-platforme cu abordări sistematice, mai degrabă decât
să se bazeze pe o singură abordare, cum ar fi şedinţele comunitare, înştiinţările verbale sau avizierele, etc. În
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cazul unui cutremur, dezvoltarea unui sistem eficient de comunicaţii mobile poate arăta că este posibilă
comunicarea chiar şi în medii de operare complexe.
În acest context, există avizierele, informaţiile scrise despre sarcini, şedinţele comunitare, liniile de ajutor
asigurate de personal de ”call center” (pot fi asigurate şi de societăţi private), înregistrări sonore şi anunţuri
publice pentru lansarea iniţiativelor de adăpost şi donaţii, etc. Această abordare se adresează nevoii de
informare a comunităţilor afectate, respectă transparenţa şi corectitudinea, ajută la minimalizarea conflictelor
şi sporeşte încrederea prin dialog. Împărtăşirea problemelor de comunicare poate duce la satisfacţia
oamenilor, a victimelor cutremurelor, cu privire la adăpostul lor, distribuţia alimentelor, accesarea
instituţiilor de sănătate de pe teren.
Importanţa suportului tehnic în comunicaţii poate fi, de asemenea, recunoscută într-o evaluare internă a
oficialilor naţionali, regionali şi locali implicaţi, implementatorilor, organizaţiilor şi donatorilor în caz de
urgenţă.

III.11.5 SUPORTUL GEOSPAŢIAL (IMAGINI PRIN SATELIT, COMUNICARE ŞI
NAVIGARE)
În cazul acţiunilor de intervenţie de urgenţă în cazul unui cutremur, sunt necesare decizii rapide în timp
scurt. În condiţiile unei urgenţe, canalele normale ale autorităţilor şi comunicaţiilor standard nu pot fi
considerate ca funcţionând normal. Stresul situaţiei poate duce la judecăţi greşite, având ca rezultat pierderi
grave. Obiectivul este de a reduce posibilele consecinţe ale urgenţelor, prin I – prevenirea morţilor şi
vătămărilor, II – reducerea daunelor clădirilor şi echipamentelor şi III – accelerarea reluării activităţiilor
normale.
Datele geospaţiale pentru managementul de urgenţă aferent cutremurului au o importanţă semnificativă.
Sunt date necesare pentru diferite tipuri de urgenţe. În managementul dezastrului aferent cutremurului,
aplicaţia de bază de date de urgenţă şi procedurile de management trebuie să fie elaborate conform unei baze
de date orientate spre obiect, abordări care derivă din colectarea de date, procesare, organizare şi distribuire
prin centrul de date.
Managementul de urgenţă este o acţiune multi-disciplinară atipică, necesitând multe tipuri de date cu
atribute spaţiale şi temporale, care trebuie puse la dispoziţia jucătorilor cheie, în format corespunzător, pentru
luarea de decizii.
Există o cantitate enormă de date geospaţiale, în tot felul de formate şi, adesea, este foarte greu să fie
găsite datele potrivite la momentul potrivit de către organele relaţionate care necesită informaţii pentru
operaţiuni de salvare şi de recuperare. Imposibilitatea de a accesa informaţiile şi lipsa de standardizare,
coordonare şi comunicare sunt obstacole care trebuie să fie depăşite.
Luând în considerare importanţa de a se adresa managementului de urgenţă cauzat de cutremur,
Departamentele Naţionale Spaţiale şi departamentele academice ale universităţilor pot elabora programe
pentru dezvoltarea unei baze de date geospaţiale, la diferite scări, împreună cu mijloace de suport al deciziei,
cu suport multi-instituţional.
Această bază de date, care se va baza mai mult pe datele aerospaţiale, poate avea date centrale, date
specifice hazardului de cutremur şi date dinamice, în forme spaţiale şi non-spaţiale. Baza de date geospaţiale
propusă va asigura, la timp, informaţiile necesare pentru jucătorii cheie, prin configurarea necesară a
sistemului şi designul reţelei, folosind tehnologia naţională, cu scopul de a păstra cerinţele funcţionale.
Majoritatea informaţiilor care sunt necesare pentru pregătirea în caz de dezastru, intervenţie, recuperare
şi minimalizare, inclusiv alocarea de resurse implică informaţii geospaţiale. În managementul procedurilor de
suport geospaţial, sunt adecvate diferite tehnologii de informare în diferite faze ale ciclului de viaţă al
managementului dezastrului.
Mai precis, în cadrul procedurilor de suport geospaţial, trebuie să fie specificate mijloacele care pot ajuta
persoanele fizice şi grupurile să acceseze informaţii, să exploreze vizual, să analizeze şi să ia deciziile
adecvate. Este clar că, în ciuda eforturilor excelente a multor grupuri de abordare pentru furnizarea
informaţiilor pentru managementul de urgenţă, nu este eficientă uneori utilizarea datelor care sunt preluate de
la diferite organizaţii.
În standardizarea datelor geospaţiale şi informaţiilor, standardele datelor sunt adesea necorespunzătoare
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şi utilizatorii nu cunosc, uneori, limitele şi incertitudinile datelor, sau se confruntă cu un conflict de
interpretare a datelor fără interesul de a evalua acurateţea surselor. De asemenea, standardizarea procedurilor
de informaţii geospaţiale este mai importantă.
Toate aceste probleme reduc eficienţa procesului de luare de decizii în cazul unei situaţii de urgenţă.
Integrarea datelor geospaţiale este corelată dinamic cu informaţiile corespunzătoare non-spaţiale, cum ar
fi cele socio-economice şi de infrastructură, pentru a face ca procesul de luare de decizie să fie mai eficient şi
mai obiectiv. Integrarea informaţiilor geospaţiale din surse multiple, adesea în formate variate, semantica,
precizia şi coordonarea sistemelor sunt o problemă cheie.
În cadrul procedurilor şi acţiunilor relaţionate trebuie prevăzută analiza tendinţelor urgenţei, modelele
demografice, profilele economice, infrastructurile, reţelele de comunicare, utilităţile publice, etc., astfel baza
de date poate fi folosită în comun atât pentru reducerea dezastrului unui cutremur cât şi pentru dezvoltarea
economică, în special în zonele vulnerabile.
Unul dintre cele mai importante elemente în managementul dezastrelor este disponibilitatea informaţiilor
la momentul potrivit, pentru luarea de decizii adecvate. Informaţiile primare sunt despre posibilul impact al
evenimentului, în termenii dimensiunii suprafeţei afectate de cutremur, detaliile specifice locaţiei, populaţia
afectată şi disponibilitatea resurselor pentru evacuarea victimelor, reducerea şi evaluarea rapidă a daunelor
cutremurului.
Procesul de colectare a informaţiilor de bază la momentul unui eveniment nu este posibil. De cele mai
multe ori, informaţiile necesare nu sunt disponibile în formatul necesar, din diferite motive şi deciziile sunt
luate în baza cunoştinţelor şi experienţei. Astfel, este necesar să se pună la dispoziţie informaţiile solicitate
de persoanele cheie, în activitatea de management al dezastrului, cu mijloacele adecvate pentru a sprijini
procesul de luare de decizii în baza datelor specifice. Avertizarea timpurie, prevederea riscului, analizarea
situaţiei, evaluarea daunelor, hărţile tematice de pericol etc. sunt puncte majore ale acţiunilor şi procedurilor
geospaţiale.

III.11.6 RECUPERARE ŞI RECONSTRUCŢIE
Răspunsul la dezastru este suma totală a acţiunilor întreprinse de oameni şi instituţii pentru a face faţă
dezastrului. Aceste acţiuni încep cu avertizarea iminentei produceri a unui eveniment ameninţător, sau chiar
cu evenimentul, dacă survine fără avertizare. Concentrarea pe fazele de răspuns şi recuperare a ciclului de
management al dezastrului urmareste îndeplinirea necesităţilor de bază pentru populaţie, până la găsirea unor
soluţii permanente, mai durabile.
Dezvoltarea este un proces dinamic şi dezastrele sunt oportunităţi pentru vitalizarea sau revitalizarea
acestui proces, în special pentru renasterea economiilor locale şi modernizarea modului şi condiţiilor de trai.
Reconstrucţia şi reabilitarea post-dezastru este o problemă complexă, cu mai multe dimensiuni. La
nivelul guvernului naţional, organizaţiile non-guvernamentale au propriile roluri în programele de recuperare
după dezastru şi trebuie stabilite direcţiile de acțiune ale acestora, precum şi ale comunităţii. Cu alte cuvinte,
programele de reabilitare şi reconstrucţie post-dezastru şi aplicaţiile, acţiunile şi procedurile aferente trebuie
să fie văzute ca oportunităţi de a lucra cu comunităţile şi de a deservi necesităţile locale. Dezvoltarea este,
adesea, sarcina guvernului implicat şi, adesea, acesta nu reuşeşte să îşi atingă scopul şi să soluţioneze
necesităţile oamenilor.
Principalele teme ale procedurilor de recuperare sunt:
•

Implicarea comunităţii: Procesele de recuperare sunt mai eficiente atunci când comunităţile afectate
participă activ la propria lor recuperare;

•

Managementul la nivel local: Serviciile de recuperare trebuie să fie administrate, în măsura
posibilităţilor, la nivel local;

•

Comunitatea afectată: Identificarea necesităţilor comunităţii afectate pentru a include toate
persoanele afectate, în mod semnificativ, fie prin definirea locaţiei geografice, sau ca populaţie
dispersată;

•

Efecte diferite: Abilitatea persoanelor, familiilor sau comunităţilor de a se reface depinde de
circumstanţele specifice capacităţii, circumstanţele specifice evenimentului şi efectelor sale;
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•

Împuternicire: Serviciile de recuperare trebuie să împuternicească comunităţile pentru a-şi
administra propria recuperare prin suportul şi mentenanţa identităţii, demnitate şi autonomie;

•

Inventivitate: Trebuie acordată recunoaşterea la nivelul inventivităţii, evidentă în cadrul unei
comunităţi afectate şi trebuie încurajată auto-ajutorarea;

•

Responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate: Serviciile de recuperare, procedurile şi acţiunile de
recuperare trebuie să fie responsabile, flexibile şi adaptabile, pentru a îndeplini cerinţele de
adaptare rapidă la situație, precum şi răspundere;

•

Servicii integrate: Integrarea acţiunilor de recuperare, precum şi a acţiunilor de răspuns de urgenţă
este esenţială pentru a evita suprapunerea serviciilor şi irosirea resurselor;

•

Coordonare: Serviciile de recuperare sunt cel mai eficiente când sunt coordonate de oficiali
responsabili şi agenţii. Stabilirea procedurilor de coordonare necesită combinarea cunoştinţelor,
experienţei şi informaţiilor de la diferite agenţii din mai multe jurisdicţii, care sprijină instituţiile şi
agenţiile în timpul urgenţelor. Procedurile eficiente vor avea ca rezultat:

•

I.

relaţii bine dezvoltate între instituţiile cheie, agenţii şi jurisdicţii.

II.

o viziune comună între operatori şi furnizorii de servicii pentru acţiunile aferente
desfăşurate.

III.

mijloace de testare şi verificare a performanţei.

IV.

relaţii de încredere între instituţii, agenţii, suportul necesar pentru misiunile de
recuperare în caz de urgenţe;.

Retragerea planificată: Retragerea planificată şi administrată a serviciilor externe este esenţială
pentru evitarea de breşe în livrarea serviciilor şi perceperea plecării înainte ca sarcina să fie
indeplinită

Promovarea şi consolidarea procedurilor de recuperare şi reconstrucţie şi a acţiunilor în caz de cutremur,
trebuie să fie considerată cu o mai bună înţelegere a identificării, adresării şi evaluării impactului social,
psihologic şi de mediu asupra urgenţelor de sănătate publică şi dezastrelor. Aspectele cheie ale acestor
competenţe vor include:
•

Descrierea fazelor majore ale unui cutremur cu privire la evenimentul de urgenţă, recuperarea în
caz de cutremur şi diferitele stadii ale fiecărei faze;

•

Descrierea procesului de prioritizare a recuperării şi factorilor care afectează stabilirea acestor
priorităţi;

•

Identificarea participanţilor cheie în procesul de recuperare şi rolurile lor;

•

Descrierea abordărilor şi mijloacelor pentru colectarea de date în situaţii de urgenţă;

•

Descrierea modului în care poate fi utilizată evaluarea datelor pentru îmbunătăţirea pregătirii şi
răspunsului în caz de urgenţă;

•

Descrierea conceptului de bariere multiple şi efectele crizelor asupra diferitelor bariere;

•

Descrierea procesului de transmitere a bolilor specifice, întrerupt de intervenţiile majore de mediu
şi selectarea priorităţilor pentru a se adapta la individ;

•

Descrierea efectelor importante sociale şi psihosociale ale urgenţelor şi dezastrelor şi a grupurilor
de mare risc, discutarea strategiilor pentru prevenirea şi minimalizarea impactului social şi
psihosocial.

III.11.7 ASPECTE JURIDICE ŞI CONSIDERENTE POLITICE
Problema dezastrului survine într-un mediu politic complex şi nu poate fi niciodată detaşată de
considerentele politice. Sunt mai multe scene politice, relevante la diferite nivele:
•

Politicile naţionale ale ţării gazdă şi mecanismele sale de decizie;

•

Politicile donatorilor şi influenţa acestora asupra implementării proiectului;
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•

Politicile din sfera locală, inclusiv grupuri regionale, municipale şi societatea civilă şi alţi actori din
sfera politică locală;

•

Politica din sfera locală, în cadrul proiectului şi personalul său.

În timpul unei situaţii de urgenţă, aspectele juridice şi considerentele politice trebuie să fie sub conceptul
înţelegerii urmatoarelor:
•

Înţelegerea definirii caracteristicilor politicii;

•

Înţelegerea nivelelor politice şi a limitării lor, structurile şi dinamicile guvernului naţional;
structurile şi dinamicile guvernului;

•

Înţelegerea principiilor de non-intervenţie, non-interferenţă şi graniţe politice;

•

La nivel naţional şi local, identificarea actorilor politici semnificativi, interesele şi limitarile lor;

•

Identificarea şi încorporarea regulamentelor legale naţionale şi locale în lucrările de răspuns la
dezastru şi de eliminare a dezastrului;

•

Stabilirea de relaţii cu membrii de bază ai eşalonului politic al ţării gazdă.

III.11.8 CHIMIC, BIOLOGIC, RADIOACTIV ŞI NUCLEAR - CBRN, PROBLEME
MEDICALE, PROCEDURI ŞI ACŢIUNI DE SUPORT PSIHOLOGIC
Consecinţele urgenţelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare pot solicita la maxim capabilitățile la
nivel naţional. Responsabilitatea pentru primul răspuns rămâne a naţiunii în cauză. Este necesar ca naţiunile
să-şi asigure propriile resurse pentru a răspunde şi minimaliza consecinţele unor situaţii de urgenţă pentru
vieţi, proprietăţi şi mediu.
Referitor la incidentele CBRN, cele mai importante acţiuni sunt:
•

Colectarea de informaţii, evaluarea şi diseminarea: recunoaşterea că a avut, sau poate avea loc un
CBRN. Informaţiile pot fi recepţionate şi diseminate prin mai multe feluri, inclusiv agenţii de
informare, camerele de control ale serviciilor publice de urgenţă, informaţiile riscului predeterminat menționate în planurile operaţionale de răspuns, etichetarea substanţelor periculoase şi
transportarea containerelor, observaţiile primare cu privire la semne şi simptome (victime, animale,
plante şi mediul înconjurător);

•

Managementul scenei: Managementul scenei trebuie să fie izolat pentru minimalizarea efectelor. Un
management eficient al scenei (management “Hot-zone”) este necesar pentru a limita accesul la şi
de la scena incidentului, controlul mişcărilor victimelor contaminate, furnizarea unor metode sigure
de lucru pentru persoanele răspunzătoare şi deversarea oricăror substanţe;

•

Salvarea şi protejarea vieţilor: Salvarea vieţilor este prioritatea principală a tuturor agenţiilor
responsabile.Contaminarea victimelor/răniţilor trebuie să fie considerată parte a evaluării iniţiale şi a
metodelor eficiente pentru salvarea, decontaminarea şi tratamentul medical de aplicat. Asigurarea de
avertizări la timp şi/sau evacuarea publicului acolo unde se impune poate contribui la salvarea de
vieţi prin reducerea riscului de expunere.

•

Suport suplimentar/specializat: Ca urmare a răspunsului operaţional imediat, trebuie solicitat
sfatul specialistului pentru a ajuta la managementul consecinţelor. Acesta poate include
identificarea pericolului sau confirmarea şi stabilirea nivelelor de contaminare, suport medical,
transportul şi tratarea victimelor şi suplimentarea resurselor serviciilor de urgenţă. Dacă este
necesar, pot fi folosite resurse regionale, naţionale şi internaţionale pentru a menţine sau asigura un
nivel suficient de asigurare şi răspuns în caz de urgenţă. Poate fi necesar sfatul specialistului şi
unele resurse ca parte a fazei de management al recuperării, inclusiv asigurarea monitorizării
sănătăţii pe termen lung, suportului psihologic, decontaminării clădirilor şi mediului, restabilirea
încrederii publice şi asigurarea revenirii la normalitate.

Cu privire la incidentele CBRN, este, de asemenea, important să se asigure că sunt disponibile produsele
medicale corespunzătoare şi că pot fi livrate la persoanele care au nevoie, la timp, în cazul unui cutremur.
Dat fiind costul mare şi riscul financiar inerent pentru dezvoltarea de produse medicale noi, continuă
dezbaterile despre cum să se echilibreze aceste costuri şi riscuri, între organele oficiale şi dezvoltatorii de
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produse.
Un vector de control este un agent purtător al bolii şi bolile transmise de vectori sunt cauza majoră a
îmbolnăvirilor şi decesului în multe situaţii de dezastru. Bolile transmise de vectori pot fi controlate printr-o
varietate de iniţiative, inclusiv selectarea locaţiei adecvate şi asigurarea unui adăpost, sursă de apă, grupuri
sanitare, managementul şi scurgerea deşeurilor solide, asigurarea de servicii de sănătate (inclusiv mobilizarea
societăţii şi promovarea sănătăţii), folosirea de controale chimice, protecţia familială şi individuală şi
protejarea eficientă a serviciilor alimentare. Standardele de control al vectorilor sunt:
•

Protecţia individuală şi familială: Toţi oamenii afectaţi de dezastre au cunoştinţe şi mijloace pentru
a se proteja de boli şi vectori de boală, care pot cauza un risc semnificativ pentru sănătate sau
bunăstare;

•

Protecţia fizică, de mediu şi chimică: Mediul în care se află oamenii afectaţi de dezastru nu îi
expune la boli şi la vectori de boală, şi aceşti vectori sunt menţinuţi la nivel redus acolo unde este
posibil;

•

Siguranţa controlului chimic: Măsurile de control al vectorului chimic sunt desfăşurate astfel încât
să asigure că populaţia afectată de dezastru şi mediul local sunt adecvat protejate şi că se evită
generarea unei rezistenţe chimice la substanţele utilizate.

III.11.9 CĂUTARE ŞI SALVARE
Operaţiunea de salvare a oamenilor prinşi sub ruine după un cutremur este o muncă de echipă, făcând să
fie esenţială cooperarea persoanelor specializate din diferite discipline. Dat fiind că deteriorarea sau
prăbuşirea clădirilor sunt principalul efect al unui cutremur, rolul inginerilor în operaţiunile de salvare este
crucial.
În cazul operaţiunilor de căutare şi salvare după un cutremur, trebuie efectuate diferite acţiuni. Decizia
de a încerca o salvare trebuie să se bazeze pe trei factori importanţi. Aceşti factori sunt:
I – riscul implicat pentru salvator,
II – scopul general de a face cel mai mare bine pentru un număr cât mai mare de oameni,
III – resursele şi mâna de lucru disponibilă.
Căutarea eficientă şi operaţiunile de salvare se bazează pe:
I – dimensionarea eficientă,
II – siguranţa salvatorului şi
III – siguranţa victimei.
Cei nouă paşi de dimensionare sunt:
I – acumularea de dovezi,
II – evaluarea daunelor,
III – luarea în considerare a probabilităţilor,
IV – evaluarea propriei situaţii,
V – stabilirea priorităţilor,
VI – luarea de decizii,
VII – elaborarea unui plan de acţiune,
VIII – întreprinderea acţiunii şi
IX – procesul de evaluare.
Operaţiunile de căutare şi salvare, procedurile de intervenţie vor include considerente specifice de
siguranţă. Indiferent de gravitatea daunelor structurale, siguranţa salvatorului trebuie să fie principala grijă.
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Respectarea regulilor şi procedurilor este esenţială în acţiunile de căutare şi salvare:
•

Folosirea sistemului de tip prieten;Succesul căutării şi salvării depinde de munca în echipă;

•

Trebuie emisă o alertă de pericol (ex. în caz de cutremur puternic, cabluri electrice, scurgeri de
gaze naturale, materiale periculoase, obiecte ascuţite, etc.);

•

Folosirea de echipament de siguranţă;

•

Disponibilitatea de echipe de rezervă, pentru a permite rotaţia echipelor,

•

prevenirea oboselii şi ajutorul dacă o echipă are probleme.

Scopul principal al acţiunilor de salvare este de a îndepărta persoanele rănite de zona de pericol şi de a
acorda ajutor medical, cât mai curând posibil. Când numărul de victime este prea mare pentru ajutorul
imediat, scopul devine încercarea de a asigura utilizarea eficientă a timpului, pentru a ajuta efectiv cât mai
multe persoane.
Acest proces de luare de decizie se numeşte “triaj” şi necesită aplicarea a foarte multe reguli şi proceduri.
La triaj, cei responsabili cu evenimentul sunt chemaţi să examineze rapid toate victimele şi să le clasifice
conform criteriului de necesitare a primului ajutor şi de transport pentru ajutor medical. La orice salvare sau
situaţie cu victime multiple, confuzia poate fi foarte posibila. În astfel de cazuri, regulile şi procedurile de
căutare şi salvare capătă o mai mare importanţă. Este esenţial ca persoanele însărcinate cu ajutarea
persoanelor rănite să poată rămâne calme şi să acţioneze repede, dar cu grijă, mereu atente la potenţialele
pericole, fie pentru ei înşişi, sau pentru alte persoane din zonă.
În orice situaţie în care se suspectează o posibilă rană la cap sau la coloană, dacă viaţa persoanei nu este
în imediat pericol, trebuie să se ceară ajutorul specialistului. Dacă este esenţial să se deplaseze victima şi
viaţa salvatorului nu este în pericol, trebuie menţinut aliniamentul anatomic normal (nas, buric, interiorul
gleznelor); dacă persoana nu se află în această poziţie, trebuie solicitat ajutorul personalului calificat.

III.11.10 TEHNOLOGIA SĂNĂTĂŢII PUBLICE, SALUBRITATE/IGIENĂ
Dezastrul poate fi redus substanţial in cazul unor comunităţi informate şi motivate. Folosind cunoştinţe,
inovaţii şi educaţie pentru a construi o cultură a siguranţei la toate nivelele sunt priorităţile de acţiune pentru
reducerea riscului de dezastru. În timpul dezastrelor, oamenii sunt supuşi mai mult riscului de infecţii, date
fiind condiţiile mai reduse de sănătate publică şi privarea de utilități cum ar fi apa, salubritatea şi
managementul deşeurilor.
Asigurarea alimentării de bază cu apă, salubritate, controlul vectorilor, etc. au un impact direct asupra
controlului bolilor şi trebuie să fie incluse în cadrul strategiilor de management al dezastrului. Pentru un
impact maxim, trebuie acordată atenţie nu numai aspectului tehnic al ingineriei de sănătate publică, ci şi
comportamentelor umane şi aspectelor culturale.
Trebuie să fie luate în considerare toate cerinţele esenţiale cu privire la asigurarea de apă potabilă
suficientă, asigurarea unor grupuri sanitare adecvate, apă reziduală, controlul vectorilor, etc. Cele mai
potrivite strategii ale ingineriei de sănătate publică pot varia, de la locaţie, la locaţie, în timp şi trebuie să fie
stabilite în strânsă cooperare cu întregul sistem de management în caz de dezastru.
Este important să se analizeze, definească şi stabilească problemele de sănătate a mediului, conform unui
cadru şi unui proces logic, după cum urmează:
•

Evaluare şi analiză:
o

Date despre populaţie,

o

Date despre sănătate,

o

Date tehnice,

o

Date fizice de mediu,

o

Transportul apei,

o

Depozitarea apei,

o

Distribuţia apei,
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o

Folosirea apei,

o

Date socio-politice.

•

Planificarea strategiei: În baza evaluării şi analizei, trebuie să fie identificată planificarea
strategiei. În cadrul acestui proces, trebuie să fie respectate următoarele reguli şi proceduri. Mai
întâi, trebuie să fie stabilit un obiectiv global, obiectivele specifice şi rezultatele care trebuie
obţinute. Trebuie stabilite acţiunile pentru obţinerea fiecăruia dintre aceste rezultate. Latura
umană şi logistică necesită, de asemenea, un buget detaliat, care să le permită punerea în aplicare
a acestor activităţi.

•

Implementare: În unele dezastre extreme, este imperativă implementarea rapidă a planului de
inginerie a sănătăţii publice şi nu este posibil să se obţină toate cerinţele dorite înainte de a începe
o intervenţie

•

Monitorizare: Obiectivul monitorizării este garantarea unei permanente consistenţe între
obiective, mijloacele implementate, rezultatele aşteptate şi rezultatele obţinute în cadrul
planificării intervenţiei.

•

Evaluarea: Evaluarea este observarea impactului real al intervenţiilor de inginerie a sănătăţii
publice asupra utilităţilor si serviciilor importante, cum ar fi apa potabilă, deşeuri, salubritate,
adăposturi, etc.

Există o serie de proceduri şi standarde pentru serviciile de inginerie a sănătăţii publice. Unele dintre
acestea sunt:
•

În timpul dezastrelor, oamenii trebuie să aibă un acces sigur şi echitabil la o cantitate suficientă
de apă potabilă ;

•

Gătit, igienă personală şi domestică. În medie, apa folosită pentru băut, gătit şi igienă personală,
în orice locuinţă, este de min. 15 litri/per persoană/per zi ;

•

Victimele unui cutremur trebuie să aibă un număr adecvat de toalete, suficient de aproape de
locuinţele lor, pentru a le permite accesul rapid, sigur şi acceptabil, în orice moment din zi şi din
noapte ;

•

Sistemul naţional de management al dezastrului trebuie să asigure un mediu care să fie acceptabil
necontaminat de deşeuri solide, inclusiv deşeuri medicale şi să aibă mijloace pentru a arunca
deşeurile domestice, convenabil şi eficient ;

•

Persoanele afectate de un cutremur trebuie să aibă suficientă îmbrăcăminte, pături şi aşternuturi
pentru a le asigura demnitatea, siguranţa şi bunăstarea.

III.11.11 SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE
Când se cunosc ameninţările şi vulnerabilităţile specifice, pot fi implementate politici şi proceduri de
siguranţă şi securitate şi pot fi modificate pentru a se asigura că managementul şi proiectele funcţionează cu
cel mai mic risc posibil pentru personal şi echipament.
Aceste politici şi proceduri reduc riscul prin diminuarea expunerii la potenţialul impact al pericolelor.
Împreună cu datele din procesul de evaluare, aceste politici şi proceduri cuprind planurile naţionale de
siguranţă şi securitate.
Urgenţele au arătat că, indiferent de procedura de securitate adoptată, anumite politici şi proceduri
fundamentale de siguranţă şi securitate sunt adecvate pentru toţi localnicii şi pentru activitatea tuturor
organizaţiilor. Politicile şi procedurile standard ale planurilor de siguranţă şi securitate vor include
următoarele acţiuni:
•

Conduita personală;

•

Construcţii şi organizare de şantier;

•

Operarea vehiculelor;

•

Proceduri medicale;
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•

Probleme personale;

•

Securitatea vizitatorilor;

•

Raportarea incidentelor;

•

Securitatea informaţiilor;

•

Comunicaţii;

•

Manipularea şi transferul banilor;

•

Evacuarea.

Pentru a preveni pierderea semnificativă de vieţi şi pierderile economice în caz de cutremur, clădirile
care sunt inadecvate în termenii rezistenţei la cutremure trebuie să fie consolidate, sau trebuie să fie demolate
şi reconstruite. Prevenirea daunelor nestructurale este un punct important al problemelor de siguranţă şi
securitate. Pentru a fi pregătit în caz de dezastre cauzate de cutremure şi pentru reducerea daunelor, există
măsuri simple de precauţie.
În cazul unui cutremur, procedurile de securitate trebuie să acopere următoarele principii:
•

Evitarea de acţiuni periculoase cu privire la protecţie, care ar putea fi cauzate de răspunsul
umanitar exacerbat. Răspunsul umanitar implicat trebuie să îşi îndeplinească toate
responsabilităţile pentru a evita expunerea persoanelor afectate de dezastru la alte daune, prin
construirea de adăposturi pentru persoanele strămutate din locaţiile nesigure;

•

Asigurarea de acţiuni care să permită accesul la asistenţă imparţială, să stabilească
responsabilitatea disponibilității asistenţei umanitare pentru toţi cei care o necesită, în special
pentru cei mai vulnerabili sau pentru cei care se confruntă cu excluderea din motive politice, sau
alte motive. Refuzul accesului la asistenţa necesară este o problemă de securitate. Aceasta include,
dar nu este limitat la refuzul asigurării de agenţii umanitare pentru a acorda asistenţă;

•

Asistenţa în cazul reclamaţiilor întemeiate, accesul la remedii şi recuperarea după acţiuni.

III.11.12 LOGISTICĂ ŞI ONG-URI
Logistica umanitară este un proces de planificare, implementare şi control al fluxului eficient, economic
şi depozitării bunurilor şi materialelor, precum şi informaţiile relaţionate din punctul de origine, până în
punctul de consum, în scopul alinării persoanelor suferinde vulnerabile (Thomas şi Kopczak, 2005).
Lanţurile umanitare de furnizare au o solicitare imprevizibilă în scurt timp, politici de inventariere inadecvate
şi un flux nesigur de informaţii pentru a minimaliza suferinţele în zonele afectate. Logistica este o
componentă importantă a planurilor de răspuns în caz de urgenţă, la nivel naţional şi local, pentru a asigura
disponibilitatea utilităţilor potrivite, la locaţia potrivită, la momentul potrivit şi în cantităţile potrivite.
Planificarea logisticii pentru dezastre necesită cunoaşterea caracteristicilor geografice, sociale, politice şi
fizice ale regiunii. În general, procedurile de planificare a logisticii trebuie să răspundă la următoarele
întrebări:
•

Ce resurse sunt necesare şi în ce cantitate?

•

Cum pot fi procurate?

•

Cum pot fi transportate la locaţia afectată?

•

Ce echipe iau parte la operaţiune?

•

Cum este realizată coordonarea între diferitele echipe?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să se stabilească disponibilitatea resurselor strategice,
pentru resursele logistice, pentru suportul logistic, prin folosirea următoarelor metode:
•

Analizarea capacităţii infrastructurii de transport pentru transportul de bunuri;

•

Găsirea locaţiilor potenţiale pentru centre de logistică şi de distribuţie

•

Evaluarea capacităţii porturilor şi aeroporturilor şi dacă acestea pot face faţă operaţiunilor de
urgenţă în diferite condiţii;
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•

Analiza politicilor de guvernare, planurilor şi pregătirii suportului logistic.

În timpul unui dezastru, trebuie luate mai multe decizii logistice. Procurarea la timp a bunurilor pentru
minimalizarea dezastrului trebuie făcută pentru a îndeplini cerinţele victimelor unui dezastru. Orice întârziere
de procurare poate complica operaţiunile logistice şi poate agrava situaţia victimelor. Executarea eficientă a
procesului de procurare necesită resurse financiare pentru menţinerea activităţilor de procurare, înainte şi în
timpul dezastrului.
Livrarea de bunuri către locaţia dorită este o funcţie a structurii de transport. Dacă o locaţie este expusă
la dezastru, şi istoria detectează frecvenţa la o valoare apreciabilă, structura de transport care conectează
această zonă de alte zone sigure trebuie să fie îmbunătăţită pentru a asigura că bunurile de furnizat către
zonele afectate vor ajunge într-o perioadă rezonabilă de timp.
Pentru a asigura livrarea la timp a proviziilor în caz de dezastru, este extrem de important să se
stabilească locaţiile de depozitare şi să se determine ce elemente trebuie să fie depozitate. Depozitele trebuie
să aibă o livrare sistematică şi organizată către destinaţia dorită şi trebuie să servească şi ca locaţie pentru
depozitarea bunurilor astfel încât să nu se irosească, sau să nu fie contaminate.
Când are loc un dezastru, este importantă distribuirea la timp a proviziilor pentru oameni. Aceasta
trebuie să fie structurată astfel încât să răspundă necesităţilor comunităţii. Prioritare trebuie să fie cele mai
afectate regiuni şi trebuie să existe o bună coordonare între diferitele agenţii.
Toate acţiunile de logistică (procurare, transport, distribuţie, depozitare) sunt strâns legate unele
de altele. Eşecul dintr-o zonă poate avea ca rezultat eşuarea întregii operaţiuni logistice.
Cercetătorii operaţiunilor au lucrat activ pentru elaborarea de modele şi soluţii tehnice care se
adresează logisticii de urgenţă, pentru a scădea efectele dezastrului la cel mai redus nivel.
Au fost elaborate multe modele matematice care calculează numărul de utilităţi necesare în
posibile zone de dezastru. Unele răspund la problema alocării de resurse în caz de urgenţă; altele iau în
considerare problemele relaţionate cu evacuarea populaţiei în caz de urgenţă şi analizează cum poate fi
îmbunătăţită corectitudinea şi eficienţa lanţului de furnizare pentru a răspunde în caz de dezastru. Pentru
cititorii acestei lucrări, facem referire la documentele lui Wright et al. (2006) pentru o revizuire
cuprinzătoare asupra locaţiei şi alocării de resurse, modelelor de evacuare şi planificării şi răspunsului
pentru minimalizarea dezastrului.
Organizaţiile Non-Guvernamentale, ONG, se referă la organizaţii internaţionale, naţionale şi
locale, înfiinţate separat de guvernul din ţara în care sunt înfiinţate.
Tot mai multe ONG-uri umanitare joacă un rol critic în cele mai multe dezastre cauzate de
natură, având ca rezultat crize umanitare. Experienţa organizaţiilor şi/sau personalului în situaţii similare,
din alte părţi ale lumii, combinată cu flexibilitatea şi viteza de mobilizare a resurselor, atât în termeni de
personal, cât şi de finanţare, le face foarte eficiente în intervenţiile umanitare.
Pe de altă parte, ONG-urile naţionale şi locale sunt familiarizate cu circumstanţele şi cu terenul
şi au acces la resursele locale, în termeni de material, echipament şi voluntari, ceea ce le face
inestimabile. ONG-urile joacă roluri fundamentale în crizele umanitare, făcând parte din următoarele
proceduri:
•

O funcţie preventivă, prin avertizare incipientă şi pregătire;

•

Monitorizarea drepturilor omului;

•

Funcţiile de minimalizare şi reabilitare.

În cazul unui cutremur, ONG-urile pot coordona şi direcţiona asistenţa internaţională şi naţională către
victimele dezastrelor naturale şi tehnologice. Combină activităţile de salvare ale ONG-urilor cu lucrările de
dezvoltare, pentru a consolida capacităţile societăţilor naţionale şi, prin acestea, capacitatea persoanelor
individuale. În procesul de asigurare a asistenţei, acţiunile şi procedurile trebuie să fie în conformitate cu
codurile de conduită pentru acţiunea ONG-urilor în caz de dezastru.
Codul de conduită pentru “Crucea Roşie Internaţională şi Mişcarea Semilunii Roşii şi ONG-uri în
minimalizarea dezastrelor”, care este redactat, în comun, de Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi
Societăţile Semilunii Roşii şi ICRC (Caritas Internationals, Serviciile Catolice, Federaţia Internaţională a
Societăţilor Semilunii Roşii, Alianţa Internaţională Salvaţi Copii, Federaţia Mondială Luterană, Oxfam,
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Consiliul Mondial al Bisericilor, Comitetul Internaţional de Cruce Roşie (Membrii Consiliului de Conducere
pentru Răspuns Umanitar).
Codul de conduită – Principiile de Conduită pentru Crucea Roşie Internaţională şi pentru Mişcarea
Semilunii Roşii:
•

“Necesităţile umanitare sunt pe primul loc” dreptul de a primi şi de a oferi asistenţă umanitară
este un principiu umanitar fundamental, de care trebuie să se bucure toţi cetăţenii, din toate ţările.

•

“Ajutorul este acordat indiferent de rasă, credinţă sau naţionalitate, tuturor persoanelor şi fără
deosebiri adverse, de orice natură. Priorităţile de ajutor sunt calculate numai în baza necesităţii”
oricând este posibil, se va baza pe asigurarea de ajutor, după o evaluare atentă a necesităţilor
victimelor dezastrului şi a capacităţilor locale deja înfiinţate pentru a răspunde acelor necesităţi.

•

“Ajutorul nu va fi folosit în scop politic, particular sau religios” ajutorul umanitar este acordat în
conformitate cu necesităţile persoanelor, familiilor şi comunităţilor. Indiferent de dreptul
Agenţiilor Umanitare Non-Guvernamentale-NGHA, de a expune anumite opţiuni politice sau
religioase.

•

“Vom face toate eforturile să nu acţionăm ca instrumente politice ale guvernelor străine” NGHA
sunt agenţii care acţionează independent de guverne. De aceea, au formulate propriile politici şi
strategii de implementare, pentru a nu implementa politica vreunui guvern, cu excepţia cazului în
care aceasta corespunde cu propria sa politică.

•

“Vom respecta cultura şi obiceiurile” vor respecta cultura, structurile şi obiceiurile comunităţilor
şi ţărilor în care acţionează.

•

“Vom încerca să construim răspunsul la dezastru pe capacităţile locale” toate persoanele din
comunităţi –chiar şi în caz de dezastru- deţin capacităţi şi vulnerabilităţi. Când este posibil, vor fi
consolidate aceste capacităţi, prin angajarea de personal local, cumpărarea de materiale locale şi
comerţul cu companii locale. Când este posibil, trebuie să se colaboreze cu NGHA locale, ca
parteneri de planificare şi implementare şi trebuie să se colaboreze cu structurile guvernamentale
locale, după caz.

•

“Vor fi găsite modalităţi pentru a implica beneficiarii programului în managementul de acordare
a ajutorului” asistenţa în caz de dezastru nu va fi niciodată impusă beneficiarilor. Ajutorul eficient
şi reabilitarea de durată pot fi realizate cel mai bine atunci când beneficiarii în cauză sunt
implicaţi în proiectarea, managementul şi implementarea programului de asistenţă.

•

“Ajutorul trebuie să se străduiască să reducă viitoarele vulnerabilităţi la dezastru, precum şi să
îndeplinească cerinţele de bază” toate acţiunile de salvare afectează posibilitățile de dezvoltare pe
termen lung, fie în mod pozitiv, fie negativ. Recunoscând toate acestea, trebuie luptat pentru
implementarea unor programe de salvare care reduc activ vulnerabilitatea beneficiarilor în faţa
viitoarelor dezastre şi ajută la crearea unor stiluri de viaţă durabile.

•

“Ne considerăm responsabili faţă de cei pe care ne străduim să îi ajutăm şi faţă de cei de la care
acceptăm resursele” este adesea o acţiune de legătură instituţională în parteneriatul dintre cei
care doresc să asiste şi cei care au nevoie de asistenţă în timpul dezastrelor. De aceea, ONG-urile
trebuie să fie considerate responsabile în ambele cazuri.

•

“În activităţile noastre de informare, publicitate şi promovare, vom recunoaşte victimele
dezastrelor ca oameni demni, nu obiecte neajutorate” respectul pentru victimele dezastrului, ca
partener egal în acţiune, nu trebuie să fie pierdut niciodată.

Referinţă: Proiectul Sfera, Carta Umanitară şi Standardele Minime de Răspuns în caz de Dezastru.
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Rezumat şi concluzii
Acestă carte reprezintă principalele realizări ale ”Reţelei de Siguranţă în caz de Cutremur de la
Marea Neagră” – Proiectul ESNET, începând cu rapoartele ce cuprind Evaluarea de ţară, urmat de un
Plan de ţară pentru acţiune, până la Proceduri și reguli de acţiune în caz de cutremure, avute în vedere
de participanţii la proiect. Scopul lucrării este de a face cunoscute rezultatele proiectului către publicul
larg din ţările participante şi nu numai.
În baza rapoartelor Evaluării de ţară, pot fi trase următoarele concluzii:
●
●

●

●

●

România, Bulgaria, Turcia şi Republica Moldova au sisteme moderne de monitorizare a
seismicităţii.
Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) operează reţeaua seismică în timp real, care
este menită să monitorizeze activitatea seismică de pe teritoriul României, dominată de cutremurele
de adâncime intermediară din Vrancea (60-200km). Reţeaua seismică digitală, în timp real,
prezentată în Figura I.37, constă din 86 de staţii seismice (cu trei componente) şi două reţele tip
„array”: BURAR (cu 12 elemente) şi PLOR (7 elemente). Toate datele înregistrate de această reţea
sunt transmise, în timp real, la INFP pentru procesare automată, analizare şi diseminare. Staţiile
seismologice la distanţă au seismometre triaxiale, pentru a înregistra mişcări slabe şi accelerometre
cu triaxiale, pentru a înregistra mişcările puternice ale terenului. În cooperare cu Institutul de
Geofizică şi Seismologie, din Chișinău, au fost instalate staţii seismice digitale în Republica
Moldova. Datele de la staţiile seismice de pe teritoriul Republicii Moldova sunt achizitionate, în
timp real, la Centrul Naţional de Date de la INFP. Reţeaua Seismică din România este conectată la
organizaţiile IRIS şi ORFEUS şi la alte reţele din Europa contribuind aproape în timp real cu
buletine seismice si forme de unda de la staţii de bandă largă asigurand schimbul regional şi
internaţional de date.
Reţeaua seismică naţională din Bulgaria constă, în prezent din 14 staţii digitale permanente. Toate
staţiile sunt dotate cu seismometre de bandă largă şi foarte largă. Institutul Naţional de Geofizică,
Geodezie şi Geografie (NIGGGG) operează două reţele seismice locale, cu 7 staţii. În cadrul
proiectului trans-frontalier româno-bulgar “Sistemul trans-frontalier Dunărea pentru alertă în caz de
cutremur” au fost instalate 8 noi staţii seismice în nordul Bulgariei. În plus, au fost instalate 8
accelerometre în principalele oraşe din zona trans-frontalieră româno-bulgară. Datele de la toate
cele 28 de staţii şi 8 accelerometre sunt transferate în timp real la Centrul Naţional de Date
Seismologice din Sofia folosind reţelele dedicate ale Companiei Bulgare de Telecomunicaţii.
Centrul Naţional de Date Seismologice (NSDC) din NIGGG, Sofia, a fost modernizat ca centru
permanent de diseminare a datelor seismice,aproape în timp real către alte centre din Europa şi din
împrejurimi.
În Turcia, Observatorul Kandilli şi Institutul de Cercetări Seismologice (KOERI) sunt
responsabile, în prezent, cu achiziția datelor seismice, analizarea lor şi transmiterea în timp real a
parametrilor cutremurelor produse în Turcia şi în zonele înconjurătoare. Parametrii în timp real ai
cutremurului sunt furnizaţi tuturor organizaţiilor însărcinate cu managementul dezastrelor. KOERI
a instalat în fiecare parte din Turcia şi a dezvoltat permanent Reţeaua Seismică Turcă. Cutremurele
care au loc în orice parte a Turciei sunt localizate, magnitudinea este calculată într-un interval scurt
de timp, din datele primite în mod continuu de la reţea, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.
Numărul total de staţii este de 192, cu conectare prin satelit şi/sau online. În plus faţă de aceste
staţii, cu sprijinul Turkish Telekom, în Marea Marmara au fost instalate 5 stații pe fundul mării
complet echipate punându-se bazele primului observator în timp real, de pe fundul mării, înfiinţat
de KOERI.
Seismicitatea Republicii Moldova este determinată în principal de cutremurele de adâncime
intermediara (subcrustale) din Vrancea şi cutremurele de suprafaţă (crustale ) din Nordul Dobrogei,
ambele zone seismice situate în România. La acestea se adaugă și evenimentele seismice care au
loc în bazinul Mării Negre. Monitorizarea seismicităţii, la nivel naţional şi internaţional, din
Republica Moldova este efectuată prin ”Reţeaua de Monitorizare Seismică” a Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe. Această rețea include şase staţii de înregistrare
instalate în oraşele Chişinău, Cahul, Leova, Soroca şi în satele Mileştii Mici, Giurgiuleşti (zone cu o
intensitate de 8, 7, respectiv 6 grade pe scara de intensități MSK).Conform practicilor stabilite,
Institutul de Geologie şi Seismologie trasmite informaţiile despre parametrii cutremurului
(coordonate, timp de producere, adâncime) la Departamentul Situaţiilor de Urgenţă si alte instituţii
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de stat în cazul unui cutremur cu magnitudinea mai mare de МGR>4.0. A fost identificată o
problemă majoră: reţeaua existentă are o distribuţie neuniformă a staţiilor din zonă, care sunt
localizate unilateral (cu aproape acelaşi azimut) faţă de sursele de cutremure puternice care
afectează teritoriul Republicii Moldova. S-a recomandat extinderea reţelei naţionale de
monitorizare seismică (instalarea a cel putin 1-2 staţii seismice în partea de sud est a Republicii
Moldova).
Caracteristicile generale de hazard seismic ale unui anumit teritoriu sunt reprezentate, de obicei, prin
zonarea seismică. Toate cele patru ţări au elaborat relativ recent hărţi de zonare seismică.
• Harta de zonare seismică a Bulgariei este parte componentă a codului de construcţii, adoptat în
1986. Harta a fost elaborată în termenii intensităţii macroseismice; în prezent, specialiştii bulgari au
elaborat, de asemenea, hărţi de zonare seismică în termenii Eurocode-8 PGA. Curbe de hazard
seismic pentru o perioadă de recurenţă de 475 de ani (probabilitate de depăşire de 10% în 50 de ani)
pentru PGA au fost realizate pentru 8 oraşe (centre administrative) din zona eligibilă a proiectului
ESNET din Bulgaria.
•

În România, există norme pentru proiectarea construcţiilor civile, industriale, agricole şi pentru
animale, cu privire la rezistenţa în caz de cutremur, aplicate încă din anul 1941. Sunt utilizate pe
larg două abordări clasice pentru Evaluarea Hazardului Seismic (SHA): Probabilistic (PSHA) şi
Deterministic (DSHA). În prezent, cerinţele de proiectare a rezistenţei la cutremur sunt
reglementate prin intermediul următoarelor documente:
- Noul Cod nr. P-100-1/2013 (de armonizat cu Eurocode 8) cu Harta de zonare seismică a
teritoriului României, (în termenii accelerației de proiectare a terenului) ce prezintă accelerațiile de
calcul ale terenului pentru un interval mediu de recurenţă de 100 de ani;
- Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii, împreună cu reglementarile
suplimentare, aprobate de Hotararea de Guvern nr. 766/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.
Noile coduri de proiectare seismică după revizuirea lui P100/ 1991, în 1992 şi 1997, au
introdus obligaţia de a evalua şi, după caz de a reabilita clădirile existente în conformitate cu
criteriile stabilite, cu unele finanţări publice. Această politică a ridicat importante probleme tehnice,
sociale, legale şi financiare, ale căror consecinţe au dovedit dificultatea dar si necesitatea acestei
abordări.

•

Cea mai nouă hartă de hazard seismic a Republicii Moldova a fost realizată prin abordarea
probabilistă. Harta zonală a izo-intensităţii pe scara MSK prezintă variaţii ale distribuţiei intensităţii
aşteptate, cu intervale cuprinse între VI la VIII pentru regiunile din centrul ţării. Evaluarea nivelelor
de amplificare şi perioadelor predominante ale terenului au condus la elaborarea noii hărţi de
microzonare seismică a oraşului Chişinău. Hărţile de microzonare pot fi utilizate la planificarea
utilizării terenului şi proiectare aseismică, evaluarea riscului seismic şi elaborarea măsurilor de
minimizare al acestuia.

În secolul XX, teritoriile celor 4 ţări s-au confruntat cu cutremure puternice, care au avut ca rezultat
numeroase victime şi pierderi economice; de aceea, evaluarea, monitorizarea şi minimizarea riscului
seismic sunt acțiuni foarte importante pentru fiecare din ţările implicate în proiect.
• În ultimii ani, unul dintre principalele scopuri ale Institutului Naţional pentru Fizica Pământului
(România) a fost să utilizeze reţeaua sa seismică în timp real pentru a obţine estimări ale pierderilor
în caz de cutremure, şi, de asemenea, să confere o imagine adecvată despre cum ar afecta un
cutremur mare, societatea actuala. De aceea au fost iniţiate un număr important de proiecte cu
scopul evaluarii riscului seismic şi estimarea pierderilor pentru Bucureşti, precum şi implementarea
unui sistem de evaluare a daunelor pentru regiunea de graniţă româno-bulgară.
•

Sistemul Automatizat pentru Evaluarea Consecinţelor Cutremurului (denumit ASEC) a fost propus
de specialiştii bulgari (1992, 1995). Sistemul a fost elaborat pentru a răspunde principalelor
probleme corelate cu dezastrele: 1) organizarea activităţilor imediate post-eveniment 2) măsurile de
prevenire pre-eveniment, ca plan de minimizare a dezastrelor pe termen lung. Rezultatul
programului este estimarea distribuției intensităţilor seismului, victimelor umane şi daunelor
clădirilor.

•

În Turcia, scenariul recent elaborat de risc seismic pentru Istanbul prezintă hazardul si riscul
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important la cutremur la care este expus. Un mijloc important pentru evaluarea şi minimizarea
riscului seismic este reprezentat de Sistemul de Răspuns Rapid. Hărţile de distribuire a
acceleratiilor terenului, daunelor şi victimelor pot fi generate automat în centrele de date, după
cutremur, şi comunicate utilizatorilor finali în interval de 5 min.
•

În Republica Moldova, riscul seismic este abordat ca o convoluţie a hazardului cu vulnerabilitatea
seismică şi reprezintă măsura impactului potenţial al cutremurelor asupra fondului de construcţii şi
mediului fizic din Moldova. Au fost elaborate scenarii pentru a controla şi reduce riscul seismic. De
asemenea, au fost elaborate unele evaluări parţiale ale pierderilor aşteptate pentru clădirile din
oraşul Chişinău, din istoricul şi scenariile de cutremur, şi a fost estimat nivelul magnitudinii
aşteptate, a daunelor şi victimelor. Rezultatele permit elaborarea de măsuri specifice pentru a
reduce impactul cutremurelor asupra mediului, infrastructurii şi populaţiei.

O abordarea eficientă a reducerii riscului seismic este avertizarea timpurie la cutremur. Timpul de
alertare pe care îl pot asigura aceste sisteme, pentru cutremurele mari, în circumstanţe normale, poate fi de
până la câteva zeci de secunde. România, Bulgaria, Turcia şi Republica Moldova au atins nivele diferite de
dezvoltare a Sistemelor de Avertizare Timpurie (EWS).
● În România sistemul permite trimiterea de avertizări seismice către Bucureşti, în timp real, în
maxim 5 s după detectarea evenimentului. Acest fapt permite un timp de avertizare de 20 – 27 de
secunde, util pentru declanșarea automată de acţiuni preventive de către obiectivull avertizat.
● De la data de 09.2008, în Bulgaria funcţionează un sistem naţional modern pentru avertizare
timpurie şi anunţare în caz de dezastru. Sistemul conţine 2 subsisteme:
Subsistemul 1 pentru anunţarea autorităţilor şi părţilor Sistemului Unitar Integrat pentru Salvarea
de Vieţi – cu o componenta de până la 28 000 de oficiali, cu posibilitatea de a fi incluse toate
nivelele administrative – de la Preşedinte, până la cel mai jos nivel de autoritate locala.
Subsistemul 2 (Sistemul cu sirenă) pentru avertizare timpurie şi anunţarea populaţiei ţării, acoperă
30 % din populaţia ţării şi 5 % din teritoriul acesteia – cele mai mari zece oraşe.
În cadrul Programului de Cooperare Trans-frontalieră româno-bulgar (2007-2013) a fost elaborat un
sistem trans-frontalier de alertare seismică pentru a preveni dezastrele naturale din zona trans-frontalieră,
având în vedere existența centralelor nucleare şi altor infrastructuri de mare risc, situate de-a lungul Dunării,
pe teritoriile României şi Bulgariei.
●

În Turcia, avertizarea timpurie este parte a IERREWS (Sistemul de Răspuns Rapid la Cutremur şi
Avertizare Timpurie din Istanbul). Zece accelerometre au fost amplasate cât mai aproape de Marea
Falie Marmara, în modul „on-line”. Transmiterea continuă a datelor dintre aceste staţii şi
principalul centru de date este realizată prin conexiune prin satelit. Luând în considerare
complexitatea rupturii faliei şi distanţele scurte față de aceasta, este implementat un algoritm simplu
şi robust de avertizare timpurie, bazat pe depăşirea valorilor de amplitudine măsurate a unui prag
declanșator. În funcţie de epicentrul cutremurului (iniţierea rupturii faliei) şi dispozitivul receptor,
timpul de avertizare poate fi de aproximativ 8s.
● În Republica Moldova, în cooperare cu INFP, a fost elaborat şi parţial dezvoltat un sistem de
avertizare seismică în timp real pentru oraşul Chişinău. Timpul de avertizare pentru capitală a fost
estimat la 37 - 40 sec. Sistemul de ”Avertizare timpurie în caz de cutremur” (EWS) este instalat în
cadrul Institutului de Geologie şi Seismologie. După generarea mesajului de alarmare seismică,
acest sistem foloseşte datele primite în timp real de la patru staţii seismice din România, amplasate
în zona epicentrală – VRI-Vrâncioaia, MLR-Muntele Roşu, ODBI-Odobeşti şi PLOR-Ploştina . Ca
referinţe locale sunt utilizate staţiile din Moldova – KIS-Chişinău, GIUM-Giurgiuleşti şi SORMSoroca. Informaţiile seismice sunt evaluate în Centrul Naţional de Date din Moldova, Chişinău.
Pentru moment, semnalul de alarmare este primit prin Internet şi, pentru transmiterea automată
către alţi utilizatori, precum şi către dispozitivele de receptie este nevoie de o linie de comunicații
dedicată. Implementarea acestui sistem va include Protecţia Civilă şi Situaţiile de Urgenţă/ MIA,
toate zonele ţării, toate infrastructurile industriale majore, pentru a preveni şi minimiza potenţialele
pierderi datorate cutremurelor puternice.
A fost inițiată o platformă pentru cooperarea pe termen lung între participanții din țările partenere, în
domeniul prevenției, monitorizării şi intervenţiei în caz de cutremur. Platforma se prezintă sub forma unei
reţele ale cărei elemente de identificare sunt: un portal web (http://esnet.infp.ro/en/), un program de
monitorizare comună şi avertizare timpurie şi un instrument de comunicare (e-group). Pentru a se asigura
că reţeaua va fi funcţională pe termen lung, a fost semnat un acord nu numai între parteneri, ci şi cu
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instituțiile participante : autorităţi publice centrale şi locale, unităţi de urgenţă, instituţii de cercetare şi
educaţie - în total 24 de semnatari. Portalul este un mijloc bun de diseminare a informațiilor către membrii
rețelei dar şi către comunitățile locale din zona proiectului, în special referitoare la problemele de larg
interes cu privire la cutremure. Se vor cauta sinergii cu alte rețele sau inițiative similare pentru a evita
suprapunerile dar și pentru noi eventuale colaborari.
Au fost centralizate următoarele concluzii cu privire la Planul de ţară pentru acţiune:
● Nivelul de dezvoltare cu privire la cercetarea seismologică variază între ţările din cadrul proiectului
ESNET. Planul de aliniere al acţiunilor a fost elaborat pentru a realiza un schimb de expertiză și o mai
bună coordonare în acțiunile de prevenire a dezastrelor şi reducere a pierderilor cauzate de cutremure în
ţările din bazinul Mării Negre. Elaborarea Planului de Aliniere a fost determinat de necesitatea de a
promova o politică regională unică referitoare la pericolele naturale, care ar lua în calcul experienţa
dezastrelor recente produse în regiunea Mării Negre, precum şi la nivel mondial. Documentul prevede
dezvoltarea de noi relaţii între parteneri la diferite nivele, tehnic, administrativ, de cercetare (academic) şi
instituțional. Planul de aliniere are un caracter complex şi constă din două capitole: Planul Tehnic şi Planul
Operativ.
Planul Tehnic include acţiuni ca: distribuirea datelor seismice şi informaţiilor în timp real
despre cutremurele produse în regiune și nu numai, reevaluarea catalogului de cutremure pentru
regiunea Mării Negre, îmbunătăţirea reţelei de monitorizare seismică pentru regiunea Mării Negre,
integrarea sistemelor de avertizare timpurie, etc.
Planul Operativ prevede acţiuni, cum ar fi: consolidarea capacităților de coordonare ale
autorităţilor şi unităţilor de urgenţă în zonele proiectului, îmbunătăţirea comunicarii după cutremur
între instituţiile de monitorizare, autorităţi, media, unităţi de urgenţă, cooperarea cu autorităţile locale
pentru a îmbunătății ghidurile şi regulamentele pentru o mai bună aplicare a normelor de construcţii şi
a utilizării terenului, elaborarea unei curriculae cu subiecte de instruire referitoare la acțiuni în caz de
cutremur, creșterea gradului de conştientizare şi educarea publicului cu privire la cutremure.
● De asemenea, planul de acţiune la nivel de ţară conține și o descriere detaliată a acţiunilor postseismice (instituţii implicate, planuri de acţiune, resurse, instruirea persoanelor implicate etc.).
În Bulgaria, în 2012, a fost înfiinţată o nouă Platformă Naţională pentru Reducerea Riscului
de Dezastru (DRR). Platforma este condusă de Ministerul de Interne şi cuprinde membrii din toate
ministerele şi instituţiile guvernamentale cu rol în activităţile DRR, precum şi din sectorul privat,
Academia Bulgară de Ştiinţe, Crucea Roşie Bulgară, Camera de Comerţ şi Industrie din Bulgaria,
Asociaţia Industrială Bulgară, Asociaţia Naţională a Municipalităţilor, etc. Crucea Roşie Bulgară a
elaborat şi implementat o Politică şi o Strategie pentru acţiunile în caz de dezastre, valabila până în
anul 2020. A fost elaborat un Concept pentru dezvoltarea echipelor de voluntari pentru răspuns în caz
de dezastre. Ministerul Situaţiilor de Urgenţă, împreună cu alte autorităţi abilitate, au elaborat
Programul Naţional pentru protecţia în caz de dezastru ; Planul Anual pentru protecţia în caz de
dezastru şi Planul Anual pentru activităţi de urgenţă şi activităţi de restabilire urgentă a siguranţei.
Sistemul Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din România este compus din:
Comitetele situaţiilor de urgenţă; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Serviciile
Profesionale de Urgenţă; Centrele operative pentru situaţii de urgenţă; Comandamentul de acţiune. În
cadrul legal şi organizatoric pentru perspectiva pe termen scurt şi mediu, Managementul de urgenţă al
României este centrat, în principal, pe zonele de management al riscului, realizarea sistemului pentru
pregătirea acțiunilor de intervenţie şi a populaţiei, să poată face față diferitelor situaţii de urgenţă;
dezvoltarea interoperabilităţii şi cooperării cu structuri similare din alte ţări. Comitetul Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi comitetele ministeriale
pentru situaţii de urgenţă sunt responsabile pentru aplicarea politicii de reducere a riscului de dezastru
la nivel naţional.
În Turcia legea Dezastrelor este, încă, principalul document legislativ care face referire la
toate activităţile aferente dezastrului, şi la responsabilităţile la nivel de ţară. În plus faţă de această
lege, unele ministere, cum ar fi Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii, etc. sunt
implicate în reducerea riscului de dezastru, răspunsul post-dezastru şi problemele de reabilitare.
Totuşi, există unele conflicte între legile care guvernează responsabilităţile sectoriale şi Legea
Dezastrelor, precum şi ce tip de procese de planificare sunt necesare pentru Reducerea Riscului de
Dezastru, care necesită clarificari.
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În Moldova există trei instituţii cheie însărcinate cu minimizarea riscului seismic: Agenţia de
Stat pentru Protecţie Civilă şi Situaţii de urgenţă (SPES), Ministerul de Dezvoltare Regională şi
Construcţii, Institutul de Geologie şi Seismologie. Moldova are un cadru legislativ şi regulamentar
coerent, adresat pregătirii şi răspunsului la dezastre. Legea pentru Protecţia Civilă desemnează SPES
ca autoritate naţională şi conferă roluri şi responsabilităţi clare pentru biroul Preşedintelui, Parlament
şi Ministerele cheie.
Un beneficiu important care rezultă din cooperarile din cadrul proiectului “ESNET” este dezvoltarea şi
promovarea Procedurilor şi regulilor de acţiune în caz de cutremur. Următoarele acţiuni şi proceduri
principale sunt definite pentru cazul unui cutremur:
● Definiţia şi principiile generale cu privire la dezastre, aspecte etice. Acţiunile umanitare trebuie să
fie ghidate de procedurile umanitare, regulile şi principiile umanităţii, însemnând centrarea pe salvarea
vieţilor omeneşti şi intrajutorare; imparţialitate, însemnând implementarea acţiunilor numai în baza
necesităţii, fără discriminare între, sau în cadrul populaţiilor afectate; neutralitate, însemnând că
acţiunea umanitară nu trebuie să favorizeze vreo parte într-un conflict armat sau altă dispută, în cazul
desfăşurării unei astfel de acţiuni; şi independenţă, însemnând autonomia obiectivelor umanitare de cele
politice, economice, militare sau alte obiective.
● Planificare şi management, spirit de conducere, luarea deciziilor. Datorită resurselor limitate, sunt
necesare eforturile comune la nivel guvernamental, privat şi comunitar. Acest nivel de colaborare
necesită un efort coordonat şi organizat pentru pregătirea, răspunsul şi recuperarea în caz de urgenţe şi
efecte ale acestora, în cel mai scurt timp posibil.
● Riscul şi analiza vulnerabilităţii. Riscul este rezultatul legăturii dintre hazard şi vulnerabilitatea
elementelor afectate de hazard. În cazul unui cutremur, scopul analizei riscului trebuie să fie utilizarea
acestei legături pentru a estima şi evalua posibilele consecinţe şi impacturi ale evenimentelor naturale
extreme asupra vieţii unor comunităţi. Acestea implică impactul la nivel social, economic şi de mediu.
● Colectarea de informaţii şi împărtăşirea problemelor de comunicare. Un cutremur major poate lovi
una, sau mai multe zone, regiuni, chiar ţări în acelaşi timp. Efectele pot spori daunele până la a face
sistemele locale de comunicaţii inadecvate sau inoperabile pentru o perioadă îndelungată. În acest
context, colectarea de informaţii şi împărtăşirea problemelor de comunicare devin extrem de
importante.
● Suport geospaţial (imagini prin satelit, comunicare, navigare). Majoritatea informaţiilor care sunt
necesare pentru pregătirea în caz de dezastru, răspuns, recuperare şi minimalizarea pagubelor, inclusiv
alocarea de resurse implică informaţii geospaţiale. În managementul procedurilor de suport geospaţial,
diferite tehnologii de informare sunt adecvate în diverse faze ale ciclului de derulare al managementului
dezastrului.
● Recuperare şi reconstrucţie. Răspunsul la dezastru este suma totală a acţiunilor întreprinse de
oameni şi instituţii pentru a face faţă dezastrului. Concentrarea pe fazele de răspuns şi recuperare a
ciclului de management al dezastrului vine în întâmpinarea necesităţilor populaţiei, până la găsirea unor
soluţii mai adecvate și durabile. Reconstrucţia şi reabilitarea post-dezastru este o problemă complexă,
cu mai multe dimensiuni. La nivelul guvernului naţional, organizaţiile non-guvernamentale au propriile
roluri în programele de recuperare după dezastru şi trebuie stabilite abilităţile acestora, precum şi ale
comunităţii.
● Aspecte legale şi considerente politice. Problema dezastrului survine într-un mediu politic complex
şi nu poate fi niciodată detaşată de considerentele politice.
● Căutare şi salvare. Operaţiunea de salvare a oamenilor prinşi sub ruine după un cutremur este o
muncă de echipă, făcând să fie esenţială cooperarea persoanelor specializate din diferite discipline. Dat
fiind că deteriorarea sau prăbuşirea clădirilor sunt principalul efect al unui cutremur, rolul inginerilor în
operaţiunile de salvare este crucial.
● Ingineria sănătăţii publice, salubritate/igienă. A construi o cultură a siguranţei la toate nivelele
folosind cunoştinţe, inovaţii şi educaţie este una din priorităţile în reducerea riscului de dezastru.
● Pot fi implementate politici şi proceduri de siguranţă şi securitate şi pot fi modificate pentru a se
asigura că centrele de comandă ale acţiunilor funcţionează cu cel mai mic risc posibil pentru personal şi
echipament. Aceste politici şi proceduri reduc riscul prin micșorarea expunerii la potenţialul impact al
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ameninţărilor. Astfel, pentru a preveni pierderea semnificativă de vieţi şi pierderile economice în caz de
cutremur, clădirile care sunt inadecvate în termenii rezistenţei la cutremure trebuie să fie consolidate,
sau trebuie să fie demolate şi reconstruite.
● Logistică şi NGO-uri. Logistica umanitară este un proces de planificare, implementare şi control al
fluxului şi depozitării bunurilor şi materialelor în mod eficient și economic, precum şi informaţiile
relaţionate din punctul de origine, până în punctul de consum, în scopul alinării persoanelor suferinde
vulnerabile. În cazul unui cutremur, NGO-urile pot coordona şi direcţiona asistenţa internaţională şi
naţională către victimele dezastrelor naturale şi tehnologice.

Perspective cu privire la activităţile viitoare
Luând în considerare rezultatele obţinute şi bazându-ne pe capacităţile de management consolidate în
cadrul derularii proiectului "ESNET", pare rezonabilă extinderea şi dezvoltarea viitoare a colaborării
membrilor participanţi cu scopul de :
-

A implementa în cel mai eficient mod toate rezultatele proiectului, în toate regiunile seismice ale
ţărilor participante;

-

A intensifica colaborarea regională multilaterală dintre România, Turcia, Bulgaria, Republica
Moldova pentru elaborarea de noi proiecte comune în domeniul cutremurelor;

-

A continua dezvoltarea unei baze comune de date pentru Studiile de Hazard şi Risc Seismic
Regional;

-

Intensificarea cooperării internaţionale pentru schimbul de date. Datele despre deformările scoarţei
terestre, înregistrate pe hârtie, pot fi digitalizate şi trimise tuturor partenerilor din regiune, pentru
cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea de noi proiecte;

-

Definirea unui format adecvat, dintre formatele consacrate, pentru arhivarea si distribuirea datelor;

-

Reevaluarea parametrilor cutremurelor istorice, în baza datelor macroseismice suplimentare
colectate de partenerii de proiect, din regiunea luată în considerare;

-

Îmbunătăţirea cadrului legislativ, care asigură atât proiectarea cât și construcții rezistente la seism
în regiunea Mării Negre, armonizarea acestuia cu standardele europene;

-

Elaborarea de metode pentru monitorizarea, avertizarea şi cuantificarea hazardului şi riscului
seismic.

În afară de acestea, este recomandată o strânsă colaborare între instituţiile de monitorizare, autorităţi şi
persoanele aflate în funcţii decizionale. Trebuie să fie îmbunătăţite diseminarea informaţiilor publice catre
grupurile ţintă şi implicit publicul larg.
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