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Activitatea A1.1. Tipare de seismicitate si eliberarea energiei seismice 

 
1. Introducere 

 

Cutremurele de pământ, și în special cele de origine tectonică, sunt considerate printre 

cele mai imprevizibile fenomene ale naturii. Acest lucru este cauzat, în principal,  de următorii 

factori cheie: 

• variabilitatea ridicată a surselor seismice, a structurilor geotectonice specifice din fiecare 

zona seismică activă, ceea ce induce, în mod inerent, o variabilitate semnificativă în 

manifestarea potențialilor factori precursori de natură geofizică și seismică, în special pe 

termen scurt; 

• variabilitatea fenomenelor din cadrul fiecărei zone seismice active în parte, ceea ce face să 

apară diferențe uneori semnificative de la un cutremur mediu sau puternic la altul în ceea 

ce privește potențialii factori precursori. Această dificultate este sporită și de frecvența 

scăzută a cutremurelor majore într-o zonă seismică studiată, deci a cutremurelor importante 

generate de aceeași sursă; 

• imposibilitatea observării și măsurării directe a fenomenelor fizice asociate proceselor din 

zonele focale ale potențialelor viitoare cutremure moderate sau puternice din zonele de 

interes. Astfel, fazele proceselor care precedă producerea seismelor în zonele de interes nu 

pot fi detectate și analizate, cel puțin nu cu aceeași precizie și cu aceeași relevanță a datelor 

colectate ca în cazul fenomenelor meteorologice. 

 

Progresele tehnice și științifice recente, atât în domeniul științei seismologice și al 

geofizicii (la nivel teoretic dar și aplicat), dar și cele din domeniul tehnologiilor suport 

informatice și de comunicații, în particular al metodologiilor pentru analiza și 

interpretarea/corelarea datelor folosind tehnici avansate specifice Inteligenței Artificiale, au creat 

un cadru favorabil și pentru exploatarea eficientă a unor seturi extinse de date seismice și 

geofizice cu potențial de relevanță și pentru cercetările de predicție seismică, cel puțin pe termen 

lung (prognoză) și chiar mediu. 

În acest context, se ia în considerare aplicarea unor tehnici avansate de analiză a datelor 

seismice, tehnici și metode din domeniul Inteligenței Artificiale aplicate, pentru identificarea 

unor aspecte cu repetabilitate sistematică a unor fenomene seismice cu potențial precursor (cel 

puțin pe termen lung și mediu), în limitele unor marje de variabilitate acceptate pentru zona 

seismica de interes (cazul zonei seismogene Vrancea din România). 

Aplicarea acestor tehnici pentru identificarea cu acuratețe sporită a pattternurilor de 

seismicitate legate direct și indirect de activitatea zonei epicentrale Vrancea va permite, între 

altele: 

• sporirea volumului de cunoștințe necesare pentru evaluarea mai precisă a potențialului 

seismic pentru zona de interes, cu înțelegerea și corelarea unor factori multipli legați direct 

sau indirect de procesele fizice din zona focala. Aceasta se impune în condițiile gradului 

înă ridicat de incertitudine în ceea ce privește anticiparea chiar și pe termen mediu-lung a 

evoluției procesului seismogenetic în zona epicentrală țintă (în cazul României, Vrancea); 

• dezvoltarea unor modele eficiente pentru interpretarea datelor seismice, ținând cont de 

elementele de variabilitate inerente fenomenului seismic, atât în fazele de activitate normală 

de fond, cât și în situația detectării unor anomalii. În acest context, aplicarea unor 

combinații de tehnici analitice ținând de domeniile Data Science (”Stiința datelor”) și 

Inteligență Artifială va permite tratarea mai eficientă a unor volume mari de date, corelarea 

informațiilor relevante pentru procesul seismic (informații extrase folosind și tehnici 

avansate de învățare automată și de detecție a anomaliilor). În final, aceste abordări vor 

permite și generarea unor modele analitice cu potențial predictiv pentru zona epicentrală 
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Vrancea, modele aplicabile de exemplu prin identificarea unor perioade de timp considerate 

de risc sporit în ceea ce privește potențialul de intensificare a activității seismice; 

• optimizarea sistemelor actuale de detecție în timp real a cutremurelor vrancene moderate 

(Mw peste 5,0/ML peste 5,5) si puternice (Mw peste 6,7/MGR peste 6,4), prin aplicarea 

unor tehnici avansate de analiză a datelor recepționate în timp real, în vederea minimizării 

erorilor. Aceasta implică și utilizarea unor metode de filtrare a datelor pentru eliminarea 

sau reducerea zgomotului, extragerea elementelor relevante, dar cu condiția aplicării în 

timp real; 

• dezvoltarea unor modele predictive eficiente, cel puțin pe termen mediu, dacă nu și scurt, 

pentru cutremurele subcrustale vrancene moderate și puternice, prin corelarea patternurilor 

de seismicitate cu diferite tipuri de anomalii ale unor câmpuri geofizice (în principal 

anomalii geomagnetice). Aceste informații extrase din seturile de date disponibile pot 

prezenta o valoare predictivă semnificativă, ceea ce va constitui un factor major de progres 

științific pe plan mondial, în condițiile în care predicția seismelor tectonice nu a înregistrat, 

până în prezent, suficient de multe progrese cu valoare practică pentru societate. În plus, 

cercetările intensive pentru predicția cutremurelor subcrustale (cu focare mai adânci de 40-

60 km- în fucție de grosimea crustei terestre în zona de interes, deci de limita 

discontinuității Mohorovic) sunt o premieră pe plan mondial, deoarece studiile actuale 

realizate pentru diferite zone seismogene active, cu progrese oricum limitate, au avut și au 

în vedere cutremurele crustale, deci evenimentele generate la adâncimi relativ mici pentru 

care, cel puțin teoretic, ar fi fezabilă observarea, măsurarea, înregistrarea și analizarea chiar 

și în timp real; 

• reducerea impactului social negativ pe care vehicularea în spațiul public, în mass-media 

audio-vizuală, tipărită și online, a unor informații cu caracter de zvon, fără baze științifice 

minimale în ceea ce privește caracteristicile specifice ale activității seismice din Vrancea. 

 

În acest cadru general, proiectul are în vedere, pentru prima fază, realizarea unui studiu 

preliminar privind analiza și identificarea celor mai relevante patternuri în apariția 

cutremurelor subcrustale din Vrancea, în corelație cu evenimente seismice majore 

regionale și globale, luând în considerare și factori de ordin geofizic. În abordarea propusă, 

se are în vedere identificarea patternurilor de seismicitate și prin date de corelație cu apariția 

de cutremure crustale cu manifestări intensificate depășind aparițiile comune cu caracter 

sporadic, de exemplu prin roiuri de cutremure crustale care se produc în zone epicentrale aflate 

pe o rază de cca. 200 km în jurul sursei seismice majore de cutremure subcrustale 

(Vrancea). O astfel de abordare de corelare între apariția cutremurelor subcrustale semnificative 

(moderate și puternice) și activitatea seismică de tip crustal (de mică adâncime) se justifică și din 

apariția multor cutremure subcrustale moderate și puternice din alte zone seismice (în principal 

în zone de subducție activă dar și în zone cu tectonică specifică de tip coliziune între plăci majore 

continentale, cum este cea din Hindu Kush, Asia centrală) în strânsă corelație cu grupări de 

seisme crustale, înainte sau după șocul principal subcrustal. 

 

Studiul preliminar privind patternurile de seismicitate pentru zona seismgenă Vrancea are 

în vedere următoarele probleme: 

• analiza aspectelor privind caracterul regulat și caracterul aleator în producerea 

cutremurelor tectonice vrâncene subcrustale (intermediate), ca bază pentru identificarea și 

extragerea de informații relevante pentru definirea de patternuri de seismicitate; 

• definirea, caracterizarea și exemplificarea de patternuri de seismicitate cu relevanță pentru 

zona seismogenă Vrancea, cu orientare spre seismele subcrustale moderate și puternice; 

• analiza posibilităților de aplicare a unor tehnici și metode avansate de analiză și procesare 

a datelor seismice, tehnici din domeniul Inteligenței Artificiale, tehnici de extragere a 

caracteristicilor relevante, metode și tehnici pentru obținerea de patternuri din seturile de 
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date originale, cu aplicabilitate pentru datele seismice disponibile în cazul zonei 

seismogene Vrancea. 

 

2. Caracter regulat și aleator în producerea seismelor tectonice vrâncene 

 

Cutremurele tectonice se produc ca rezultat al unor pocese fizice complexe care au loc în 

anumite structuri geotectonice, aflate în multe cazuri la marginea plăcilor și sub-plăcilor tectonice 

(în cazul cutremurelor inter-placă), dar chiar și în interiorul plăcilor tectonice majore, în unele 

cazuri (cutremure intra-placă). Complexitatea acestor procese fizice care se desfășoară pe 

termen lung, mediu și scurt, dar și gradul de variabilitate a fenomenelor seismice din fiecare zonă 

seismogenă sunt factori cheie care conferă un caracter aleator în declanșarea cutremurelor. Cu 

toate acestea, datele disponibile în cataloagele seismice ale centrelor seismologice naționale și 

internaționale relevă existența unor perioade de intensificare a activității seismice alternând cu 

perioade de calm relativ sau de activitate mai scăzută (ca număr de evenimente și ca 

magnitudine). Aceste diferențieri între aspectele de regularitate și cele aleatoare în apariția 

cutremurelor au în vedere criterii de frecvență de apariție dar și de magnitudine maximă așteptată 

cu probabilități semnificative (peste 75%) în anumite perioade.  

Analiza aspectelor aleatoare și de regularitate în producerea cutremurelor vrâncene 

subcrustale (cu focare la adâncimi cuprinse între 60 și 200 km) are în vedere cazul evenimentelor 

moderate (cu magnitudini moment Mw egale sau mai mari de 5,0, respectiv magnitudini locale 

ML de cel puțin 5,5 grade) și puternice (Mw ≥ 6,7, magnitudine Guterberg-Richter MGR ≥ 6,4), 

deoarece: 

• este vorba de evenimente care, de regulă, nu se produc anual, ci la intervale care, de 

asemenea, prezintă anumite variabilități, deci nu sunt fixe; 

• este vorba de seisme perceptibile cel puțin cu intensități moderate și chiar mari (în cazul 

cutremurelor puternice) în cea mai mare parte a țării, acoperind cea mai mare parte a 

Moldovei, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, și, în unele cazuri, chiar si o bună parte a 

Transilvaniei; 

• în cazul cutremurelor vrâncene puternice există un impact major asupra construcțiilor din 

numeroase concentrări de populație în orașele mari din Sudul și Estul țării. Vulnerabilizarea 

clădirilor vechi se accentuează în timp pe măsura producerii unor evenimente 

semnificative, dar nu neapărat catastrofale (cazul seismelor cu magnitudini Mw 6,7-7,2, 

respectiv MGR 6,4-7,0, cum au fost cele din 1908, 1912, 1945, 1986 și 1990). Impactul 

mișcărilor seismice vrâncene puternice și foarte puternice se reflectă și asupra diverselor 

elemente de infrastructură din zonele afectate (rețele de utilități publice), accentuând 

severitate daunelor provocate de seismele respective (în special pentru evenimentele cu 

magnitudini Mw ≥ 7,2, respectiv MGR ≥ 7,0); 

• existența unei baze de informații consistente cu date privind seismele vrâncene puternice 

din ultimii aproximativ 1000 de ani, respectiv pentru seismele moderate din ultimii 

aproximativ 300 de ani (luând în considerare datele din catalogul ROMPLUS, datele din 

cataloagele centrelor seismologice internaționale, dar și surse istorice consemnate în lucrări 

publicate și bazate pe studierea arhivelor, cronicilor, însemnărilor bisericești). Perioada 

instrumentală a seismologiei acoperă un interval de aproximativ 120 de ani. 

 

Pentru analiza preliminară a aspectelor aleatoare și regulate în cazul seismelor 

vrâncene moderate și puternice, ca bază științifică pentru identificarea și extragerea de 

patternuri de seismicitate relevante în studiul aprofundat al cutremurelor din regiunea Vrancea, 

se consideră: 

• sursele și seturile de date relevante pentru evenimentele de interes (cutremure moderate 

și puternice din regiunea Vrancea); 

• identificarea caracteristicilor aleatoare și de regularitate pentru seismele vrâncene 

moderate și puternice, folosind sursele și seturile de date specificate. 

https://www.facebook.com/irenadelina
https://www.facebook.com/irenadelina
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2.1 Surse și seturi de date considerate pentru seismele vrâncene moderate și puternice 

 

Sursele de date utilizate pentru analiza și caracterizarea aspectelor aleatoare dar și de 

regularitate în apariția cutremurelor vrâncene moderate și puternice, în corelație cu seismicitatea 

globală și regională, provin din: 

• cataloage seismice cu seturi de evenimente înregistrate sau consemnate în zona epicentrală 

Vrancea și din zone seismogene apropiate din România (surse de cutremure crustale din 

Podișul Moldovei, Moldova de Sud, Dobrogea de Nord, Câmpia Română, Subcarpații 

Munteniei-Buzău, Prahova, Dâmbovița, respectiv Făgăraș-Câmpulung): 

➢ catalogul ROMPLUS (INCDFP)-versiunea online 

http://www.infp.ro/data/romplus.txt [1]; 

➢ baza de date seismice a USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/     

[2];   

➢ bazele de date seismice IRIS:  

https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/types/events/catalogs/    [3]; 

➢ baza de date ISC: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue/ [4]; 

➢ baze de date seismice NOAA:  https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/earthqk.shtml  

[5]; 

• articole științifice publicate în reviste de specialitate/lucrări prezentate la conferințe în 

domeniul seismologiei, dar și în domenii științifice și tehnice care implică aplicarea unor 

tehnici avansate de inteligență artificială (algoritmi de învățare supervizată și 

nesupervizată, detecția anomaliilor, extragerea și generarea de caracteristici pe criterii de 

relevanță pentru specificul problemei), variate statistici și tehnici din domeniul Data 

Science;  

• lucrări publicate de istorici români pe baza sistematizării informațiilor extrase dintr-un 

mare număr de cronici vechi, însemnări bisericești, diferite arhive istorice, respectiv 

antologii de informații despre cutremurele semnalate în ultimii 500 de ani în provinciile 

istorice românești,  Cernovodeanu și Binder, 1993 si Oprisan, 2010. Informațiile din 

lucrarea istoricilor Cernovodeanu și Binder, 1993 acoperă perioada medievală (1348-1800) 

și include cutremure resimțite în provinciile istorice românești, incluzând un număr 

semnificativ de cutremure moderate din secolul al XVIII-lea, în afara cutremurelor 

vrâncene puternice din 1701, 1738 și 1790. Informațiile citate din antologia cutremurelor 

din istoria României (Oprisan, 2010) provin din sistematizările realizate de Victor Anestin 

și din Registrul cutremurelor de pământ din România realizat de Ștefan Hepites (perioadele 

1838-1893 și, respectiv, 1893-1916); 

• monografia geologului român Ion Atanasiu consacrată cutremurelor de pământ din 

România (Atanasiu, 1961); 

• lucrări științifice recente publicate de specialiști români pe tema hazardului generat de 

seismele puternice vrâncene (Marmureanu, 2016); 

• monografia consacrată cutremurului major din 4 martie 1977, care include și date din 

catalogul realizat de dr. Cornelius Radu (Balan et al, 1982). 

 

Folosind aceste surse de informații/date seismice precum și seturile de date 

corespunzătoare, considerăm următoarele grupări temporale de seisme vrâncene moderate (Mw 

≥ 5,0/5,9, MGR ≥ 5,5) și puternice (Mw ≥ 6,7, MGR ≥ 6,4), seturi de evenimente departajate pe 

intervale de timp, din perioada instrumentală a seismologiei dar și din perioada anterioară 

existenței înregistrărilor instrumentale corespunzătoare, astfel: 

• cutremurele vrâncene moderate și puternice din perioada instrumentală a seismologiei 

(intervalul de timp 1902-2018), cu surse de date reprezentate de catalogul ROMPLUS al 

INCDFP și bazele de date seismice ale centrelor seismologice internaționale menționate 

anterior (tabel 1); 

http://www.infp.ro/data/romplus.txt
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/types/events/catalogs/
http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue/
https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/earthqk.shtml
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• cutremurele vrâncene moderate și puternice din perioada pre-instrumentală a seismologiei, 

cu surse de date reprezentate de aceleași cataloage și baze de date seismice ca în cazul 

anterior, dar la care se adaugă sursele citate din lucrări cu caracter istoric (Cernovodeanu și 

Binder, 1993 si Oprisan, 2010) precum și monografia realizată de Ion Atanasiu privind 

cutremurele din România (Atanasiu, 1961). Acest set de date este divizat în două sub-

perioade, în funcție de disponibilitatea și completitudinea informațiilor privind seismele 

moderate (informațiile privind seismele puternice sunt admise ca fiind complete pentru 

aceste perioade, din cauza efectelor macroseismice puternice extinse și observate pe arie 

largă în provinciile istorice românești), astfel (tabel 2): 

➢ evenimentele seismice moderate și puternice din perioada 1550-1901; 

➢ evenimentele seismice puternice din perioada 1411-1550.  

Lucrările citate, specificate în lista referințelor bibliografice, includ informații despre 

cutremure puternice consemnate pe teritoriul României începând din 1348 (Cernovodeanu 

și Binder, 1993). Până în anul 1550 informațiile referite se caracterizează prin 

completitudine numai pentru cutremurele vrâncene puternice, resimțite cu intensități 

semnificative în toate provinciile istorice românești și care au provocat daune importante, 

cu efecte consemnate în cronici și alte însemnări citate de istorici.  Pentru datele acoperind 

perioada de după anul 1550 există informații veridice privind și cutremure moderate 

vrâncene, resimțite în Muntenia, Moldova și chiar în Sudul Transilvaniei. 

 

În tabelul 1 sunt listate cutremurele vrâncene moderate și puternice produse între 1902 și 

2018, pe baza datelor din catalogul ROMPLUS (setul de date S1). Setul de date S1 cuprinde 

următoarele categorii de informații despre evenimentele înregistrate: 

• data evenimentului și ora la origine (timp universal UTC); 

• coordonatele geografice ale epicentrului (latitudine și longitudine); 

• adâncimea hipocentrului; 

• magnitudinea MGR atribuită; 

• magnitudinea moment Mw calculată (estimată-potrivit datelor din catalogul seismic citat). 

 

În Tabelul 1 sunt evidențiate cutremurele mai puternice (cu magnitudini MGR ≥ 6,0) 

Pentru cutremurele produse în perioada anterioară anului 1929, în special în cazul 

evenimentelor moderate, coordonatele geografice ale epicentrului este specificat generic, din 

cauza incertitudinilor cauzate de absența unui număr semnificativ de înregistrări. Datele 

înregistrate pentru perioada 1929-2018 permit localizări cu precizie mai ridicată ale epicentrelor 

cutremurelor vrâncene subcrustale. Astfel, se observă că nu toate seismele au epicentrele plasate 

în punctul cvasi-central al zonei seismogene (punctul generic de coordonate geografice 45,70N, 

26,60E), în practică există o anumită  variabilitate a epicentrelor, care ține de proprietatea de 

clusterizare sau de grupare spațială a surselor seismice subcrustale din regiunea Vrancea. Unele 

epicentre sunt determinate la capătul nord-estic al zonei seismogene, altele sunt localizate pe 

partea centrală, și, de asemenea, există un număr de evenimente localizate pe partea sud-vestica 

a zonei seismogene Vrancea, în special fiind vorba de cazul cutremurelor vrâncene puternice din 

1908 și din 1986. 

În setul de date considerat, din totalul celor 60 de evenimente moderate și puternice 

produse în Vrancea în perioada 1902-2018 și înregistrate instrumental, un singur eveniment 

moderat a fost de tip crustal (cu hipocentru localizat în crusta terestră, la o adâncime mai mică 

de 50 km), toate celelalte evenimente fiind subcrustale, produse la adâncimi în intervalul 70-170 

km. Singurul seism crustal moderat (cu magnitudinea din clasa celor specificate) din intervalul 

de referință dat a avut loc la 22 noiembrie 2014, epicentrul fiind localizat in exteriorul arcului 

carpatic, deci în afara ariei epicentrale tipice a cutremurelor subcrustale (de adâncime 

intermediară). Precedentul seism crustal produs în aceeași zonă cu cel din 2014 și cu o 

magnitudine comparabilă cu a acestuia a avut loc la 1 martie 1894 (magnitudine moment Mw 

5,9 potrivit datelor din catalogul ROMPLUS [1]). 
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Tabel 1: Cutremure vrâncene moderate și puternice din perioada 1902-2018 (sursă: 

catalog ROMPLUS) 
 

Nr. Data Ora 

(UTC) 

Lat. Long. Adâncime MGR Mw 

1.  11.03.1902 20:14:00 45,70N 26,60E 100 km  5,5 5.9 

2.  08.06.1903 15:08:00  45,50N  26,80E 120 km  5,5 5,9 

3.  13.09.1903 08:02:00 45,70N 26,60E 70 km 6,0 6,3 

4.  06.02.1904 02:49:00 45,70N 26,60E 75 km 6,3 6,6 

5.  06.10.1908 21:40:00 45,50N  26,50E 125 km 6,8 7,1 

6.  25.05.1912 18:01:54  45,70N  27,20E 90 km 6,4 6,7 

7.  25.05.1912 20:15:00 45,70N  27,20E 100 km 5,8 6,1 

8.  07.06.1912 01:58:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 

9.  14.03.1913 03:40:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 

10.  19.05.1917 21:00:00 45,70N 26,60E 150 km  5,5 5,9 

11.  11.07.1917 03:23:55 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 

12.  25.02.1918 02:07:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 

13.  18.04.1919 06:20:05 45,70N 26,80E 100 km 5,7 6,1 

14.  09.08.1919 14:38:00 45,70N 26,60E 120 km 5,6 6,0 

15.  25.12.1925 02:37:00 45,70N 26,60E 130 km 5,7 6,1 

16.  24.07.1927 20:17:05 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 

17.  30.03.1928 09:38:57 45,90N 26,50E 120 km 5,6 6,0 

18.  20.05.1929 12:17:56 45,80N 26,50E 100 km 5,6 6,0 

19.  01.11.1929 06:57:25  45,90N 26,50E 160 km 5,9 6,2 

20.  27.05.1932 10:42:15 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 

21.  02.02.1934 19:59:13 45,20N 26,20E 140 km 5,6 6,0 

22.  29.03.1934 20:06:51 45,80N 26,50E 90 km 6,3 6,6 

23.  13.07.1935 00:03:46 45,30N 26,60E 140 km 5,6 6,0 

24.  05.09.1935 06:00:00  45,80N 26,70E 130 km 5,5 5,9 

25.  13.07.1938 20:15:17 45,90N 26,70E 120 km 5,6 6,0 

26.  05.09.1939 06:02:00 45,90N 26,70E 120 km 5,8 6,2 

27.  24.06.1940 09:57:27  45,90N 26,60E 115 km 5,5 5,9 

28.  22.10.1940 06:37:00 45,80N 26,40E 125 km 6,2 6,5 

29.  08.11.1940 12:00:44 45,50N 26,20E 145 km 5,5 5,9 

30.  10.11.1940 01:39:07 45,80N 26,70E 150 km 7,4 7,7 

31.  11.11.1940 06:34:16 46,00N 26,80E 130 km 5,5 5,9 

32.  28.04.1943 19:46:50 45,80N 27,10E 100 km 5,5 5,9 

33.  12.03.1945 20:51:46 45,60N 26,40E 125 km 5,8 6,1 

34.  07.09.1945 15:48:26 45,90N 26,50E 80 km 6,5 6,8 

35.  09.12.1945 06:08:45 45,70N 26,80E 80 km 6,2 6,5 

36.  03.11.1946 18:47:01  45,60N 26,30E 140 km 5,6 6,0 

37.  29.05.1948 04:48:55 45,80N 26,50E 130 km 6,0 6,3 

38.  20.06.1950 01:18:54 45,90N 26,50E 160 km 5,5 5,9 

39.  13.10.1960 02:21:25 45,70N 26,40E 160 km 5,5 5,9 

40.  02.10.1966 11:21:44 45,70N 26,50E 140 km 5,5 5,9 

41.  20.08.1973 15:18:28  45,74N 26,48E 73 km 5,6 6,0 

42.  01.10.1976 17:50:43 45,68N 26,49E 146 km 5,6 6,0 

43.  04.03.1977 19:21:54 45,77N 26,76E 94 km 7,2 7,4 

44.  18.07.1981 00:02:58 45,69N 26,42E 166 km 5,5 5,5 

45.  01.08.1985 14:35:04 45,73N 26,62E 93 km 5,6 5,8 

46.  30.08.1986 21:28:37 45,52N 26,49E 131 km 7,0 7,1 

47.  04.09.1987 01:40:29 45,68N 26,43E 160 km 5,5 5,0 

48.  30.05.1990 10:40:06 45,83N 26,89E 91 km 6,7 6,9 

49.  31.05.1990 00:17:47 45,85N 26,91E 87 km 6,1 6,4 

50.  28.04.1999 08:47:56  45,49N 26,27E 151 km 5,7 5,3 

51.  06.04.2000 00:10:38 45,75N  26,64E 143 km 5,5 5,0 

52.  24.05.2001 17:34:02  45,63N 26,42E 144 km 5,5 5,0 

53.  27.10.2004 20:34:36 45,84N 26,63E 105 km 6,0 6,0 

54.  14.05.2005 01:53:21 45,64N 26,53E 148 km 5,6 5,5 

55.  25.04.2009 17:18:48  45,68N  26,62E 110 km 5,7 5,4 

56.  06.10.2013 01:37:21 45,67N 26,58E 135 km 5,6 5,2 

57.  22.11.2014 19:14:17 45,87N 27,15E 41 km 5,7 5,4 

58.  23.09.2016 23:11:20 45,71N 26,62E 92 km 5,8 5,5 

59.  27.12.2016  23:20:55 45,71N 26,60E 97 km 5,8 5,6 

60.  28.10.2018 00:38:11  45,61N  26,41E 148 km 5,8 5,5 
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Graficul din figura 1 reprezintă succesiunea celor 60 de seisme vrâncene moderate și 

puternice înregistrate în perioada instrumentală a seismologiei românești, după anul 1900 

(perioda de referință 1902-2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Secvențierea cutremurelor vrâncene moderate și puternice din intervalul de referință 

1902-2018 (setul de date S1) 

 

Reprezentarea grafică din Figura 1 nu evidențiază explicit și variațiile temporale în 

succesiunea evenimentelor cu magnitudini moderate și mari, dar este de remarcat existența unor 

perioade de intensificare semnificativă a activității seismice  vrâncene, perioade caracterizate 

prin: 

• producerea de cutremure puternice (Mw ≥ 6,7, MGR ≥ 6,4), de obicei sub formă de 

evenimente multiple succedate la intervale mult mai mici decât perioadele medii de 

revenire ale seismelor cu magnitudinile respective, perechi de cutremure produse de 

exemplu la intervale de 4-5 sau 8-12 ani între șocurile principale respective. Se pot astfel 

evidenția grupările de cutremure puternice (cu magnitudini atingând sau depășind pragurile 

specificate) din 1908-1912, 1940-1945, 1977-1986-1990. Astfel de grupări de cutremure 

puternice sunt remarcate și în secolele anterioare, ele reprezentând un pattern de 

seismicitate pe termen lung pentru regiunea seismogenă Vrancea; 

• creșterea frecvenței de apariție a cutremurelor moderate sau/și puternice, singulare (cu 

apariție unică în perioada de referință în termenii unei ferestre de timp fixate de maxim 1 

an) sau multiple (cu șocuri principale multiple, perechi de seisme, dubleți sau chiar tripleți). 

De exemplu, serii de evenimente vrâncene moderate și puternice multiple au fost cele din 

perioadele 1902-1904, 1912,1917-1919,1928-1929,1934-1935,1938-1940,1945-1946, 

1976-1977,1985-1987, 1990, 1999-2001, 2004-2005, 2013-2014, 2016. În perioadele mai 

active, intervalele dintre seriile de cutremure cu magnitudini Mw ≥ 5,0/5,9, MGR ≥ 5,5 tinde 

să scadă la 2-3 ani sau mai puțin, perioade care alternează cu cele în care astfel de 
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evenimente se succedă la intervale mai lungi, de 6-10 ani (așa cum au fost perioadele 1919-

1925, 1950-1960, 1960-1966, 1966-1973, 1990-1999). 

 

Tabelul 2 (setul de date S2) acoperă date bazate pe informații din perioada pre-

instrumentală a seismologiei, cu evenimente vrâncene puternice (din perioada 984-1901), 

informațiile privind cutremurele moderate fiind incluse începând din a doua jumătate a secolului 

al XVI-lea. Se admit ca fiind evenimente de origine vrânceană seismele puternice resimțite 

intens în toate provinciile istorice ale României, dar și seismele moderate în legătură cu care 

există consemnări privind resimțirea acestora în cea mai mare parte a Munteniei, Moldova și 

chiar parțial în Transilvania (în special la Brașov). O evidență cât mai exhaustivă a seismelor 

vrâncene moderate și puternice din trecut este importantă atât teoretic, cât și practic, deoarece: 

• permite aplicarea unor metode moderne de învățare automată (tehnici de Inteligență 

Artificială) luând în considerare și datele seismice privind evenimentele din trecut. În 

general, aplicarea unor tehnici de învățare supervizată necesită seturi consistente de date 

din trecut, deci un istoric consistent și relevant al evenimentelor seismice pentru regiunea 

seismogenă Vrancea în acest caz; 

• permite stabilirea regularităților pe termen lung în activitatea seismică vrânceană moderată 

și puternică, ca bază științifică pentru identificarea de patternuri de seismicitate. 

 

Tot în Tabelul 2 sunt indicate și sursele de informații corespunzătoare, mai ales în cazul 

evenimentelor moderate (cu magnitudini  ML 5,5-6,0). Astfel, setul de date S2 cuprinde 

următoarele categorii de informații despre evenimentele înregistrate/consemnate, folosind ca 

surse cataloagele citate (în principal ROMPLUS), dar și lucrările citate (de exemplu lista de 

cutremure consemnate pe teritoriul României în perioada Evului Mediu furnizată de 

Cernovodeanu și Binder, 1993 si in monografia elaborată de Atanasiu, 1961 și alte surse citate 

in lista referințelor bibliografice: Oprisan, 2010,  Balan et al, 1982 si Tudor, 2003. 

• data evenimentului și ora la origine (timp universal UTC); 

• coordonatele geografice ale epicentrului (latitudine și longitudine), specificate generic (în 

absența unor date instrumentale pentru calcularea parametrilor de localizare geografică a 

epicentrului); 

• adâncimea hipocentrului (estimată)- numai pentru cutremurele puternice pentru care există 

multiple surse de informare privind efectele mai intense spre Moldova sau spre Muntenia 

(diferențe de directivitate în funcție de adâncimea sursei). În cazul seismelor moderate din 

perioada pre-instrumentală, gradul de incertitudine în ceea ce privește adâncimile este 

semnificativ mai ridicat, dar ele sunt înregistrate în tabel ținând cont și de caracteristicile 

observate în cazul seismelor moderate înregistrate instrumental, respectiv de variațiile sau 

alternanțele între cutremurele cu hipocentre localizate în partea superioară a blocului 

litosferic paleo-subdus (etajul de adâncime 70-110 km) și seismele generate în partea 

inferioară a blocului litosferic vrâncean (la adâncimi de 120-160 km), fenomene 

observate în cazul cutremurelor vrâncene înregistrate instrumental după anul 1892. Se 

admite ipoteza stabilității în timp a sursei seismice subcrustale din Vrancea în ceea ce 

privește mecanismul de generare a cutremurelor, prin urmare fenomenele observate în 

decursul secolului al XX-lea pot fi extrapolate și pentru perioada anterioară. Acest lucru 

rezultă și din faptul că datele istorice disponibile pentru ultimii 1000 de ani indica 

persistența și repetabilitatea acelorași tipuri de cutremure puternice în fiecare secol, cu 

efecte de directivitate care prezintă unele variații, fie spre NE, fie spre SV, în funcție 

de adâncimea focarului. În principiu, cutremurele cu hipocentrele localizate în partea 

inferioară a volumului litosferic (între 125-170 km adâncime), directivitatea tipică este spre 

Nord-Est, miscările seismice având intensități mai mari pe direcția Focșani-Iași-Chișinău, 

în timp ce în cazul seismelor generate în partea superioară (la adâncimi de 70-110 km), 

directivitatea tipică este spre Muntenia și Oltenia. Această caracteristică este valabilă pentru 

toate cutremurele vrâncene puternice (cu magnitudini Mw ≥ 6,8, MGR ≥ 6,5). În cazul 
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seismelor moderate și a unora dintre evenimentele cu magnitudini Mw 6,0-6,7 sunt posibile 

și abateri de la această regularitate. Ca exemple de abateri se pot menționa cutremurele 

moderate din 23/24 septembrie 2016, 28 octombrie 2018 (Tabel 1), care au fost 

caracterizate prin directivități atipice față de ceea ce era de așteptat în raport cu adâncimile 

hipocentrelor respective. Alte cazuri atipice sunt reprezentate de seismele din 25 mai 1912 

și 31 mai 1990 (al doilea șoc al dubletului din 30-31 mai 1990), cazuri în care directivitatea 

a fost predominantă spre Sud-Est (Dobrogea); 

• magnitudinea MGR atribuită (prin comparație cu evenimentele similare înregistrate în 

perioada instrumentală); 

• magnitudinea moment Mw estimată; 

• sursa informațiilor (în particular pentru cutremurele moderate identificate în perioada 1550-

1900). Pentru perioada anterioară anului 1550, tabelul include doar informații despre 

seismele puternice, exceptând cazul replicilor moderate ale cutremurului major din 1471 

(replici menționate și datate în sursele citate, inclusiv în catalogul dr. Cornelius Radu) 

 

Tabelul 2: Cutremure vrâncene moderate și puternice din perioada 984-1900 

 
Nr. Data Ora  

(UTC) 

Lat. Long. Adâncime MGR Mw Sursă 

1.  984  45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1] 

2.  12.05.1022  45,70N 26,60E 150 km 6,2 6,5 [1] 

3.  15.08.1038  45,70N 26,60E 150 km 7,1 7,3 [1] 

4.  21.05.1091  45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1],[11] 

5.  1100  45,70N 26,60E 150 km 6,4 6,7 [11], C.Radu 

6.  12.02.1107 03:00:00 45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1] 

7.  01.10.1122  45,70N 26,60E 150 km 5,9 6,2 [1] 

8.  1131  45,70N 26,60E 150 km 6,4 6,7 [11], C.Radu 

9.  08.08.1126 00:00:00 45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1] 

10.  01.04.1170  45,70N 26,60E 150 km 7,1 7,3 [1] 

11.  13.02.1196 07:00:00 45,70N 26,60E 150 km 7,2-7,4 7,5 [1] 

12.  1211  45,70N 26,60E 150 km 6,4 6,7 [11], C.Radu 

13.  10.05.1230 07:00:00 45,70N 26,60E 150 km 7,1-7,2 7,3 [1] 

14.  07.02.1258 13:00:00 45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1] 

15.  1327  45,70N 26,60E 150 km 7,1-7,2 7,3 [1] 

16.  1359  45,70N 26,60E 130 km 7,1-7,2 7,3 [6] 

17.  23.02.1411  45,70N 26,60E 100 km 7,0 7,2 [6],[11], C.Radu 

18.  10.10.1446 04:00:00 45,70N 26,60E 150 km 7,2 7,4 [1], [11], C.Radu 

19.  29.08.1471 10:00:00 45,70N 26,60E 110 km 7,4 7,5 [1], [11], C.Radu 

20.  29.08.1471 13:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

21.  31.08.1471 13:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

22.  01.09.1471 02:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

23.  01.09.1471 13:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

24.  01.09.1471 17:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

25.  1474  45,70N 26,60E 150 km 6,4 6,7 [11], C.Radu 

26.  1479  45,70N 26,60E 150 km 6,1 6,4 [11], C.Radu 

27.  24.11.1516 10:50:00 45,70N 26,60E 150 km 7,2 7,4 [1] 

28.  09.06.1523  45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1] 

29.  1531  45,70N 26,60E 150 km 6,1 6,4 [6],[11], C.Radu 

30.  19.07.1545 08:30:00 45,70N 26,60E 110 km 6,7 7,0 [1], [11], C.Radu 

31.  21.08.1552 02:00:00 45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1],[6],[11], C.Radu 

32.  18.07.1556  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

33.  20.11.1559  45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

34.  19.10.1563  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

35.  17.08.1569 05:30 45,70N 26,60E 150 km 6,7 7,0 [10],[11], C.Radu 

36.  17.08.1570 00:30 45,70N 26,60E 150 km 6,1 6,4 [11], C.Radu 

37.  12.11.1572 00:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

38.  03.01.1575 09:30:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

39.  01.04.1578  45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1] 

40.  03.11.1580  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6] 

41.  28.04.1588 12:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

42.  07.01.1589 23:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9  [11], C.Radu 

43.  28.01.1590 10:00.00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9  [11], C.Radu 

44.  01.05.1590  45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

45.  10.08.1590 19:00:00 45,70N 26,60E 100 km 7,1 7,3 [6],[10] 

46.  28.10.1590  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

47.  22.11.1590 15:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,9 6,2 [6], [11], C.Radu 

48.  08.06.1591 02:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,8 6,0 [11], C.Radu 
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49.  07.07.1592 01:30:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9  [11], C.Radu 

50.  11.04.1594 09:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

51.  01.12.1594 00:00:00 45,70N 26,60E 120 km 6,0 6,3 [6],[11], C.Radu 

52.  21.04.1595 10:00:00 45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [1],[11], C.Radu 

53.  08.12.1595  45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

54.  16.04.1596  45,70N 26,60E 130 km 5,8 6,0 [10],[11], C.Radu 

55.  02.11.1598 02:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [10] 

56.  22.11.1598 02:00:00 45,70N 26,60E 120 km 6,2 6,5 [1],[11], C.Radu 

57.  04.03.1599  45,70N 26,60E 100 km 5,8 6,1 [1] 

58.  29.05.1599 02:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1] 

59.  20.02.1601  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

60.  03.05.1604 02:00:00 45,70N 26,60E 130 km 6,5-6,6 6,8 [1] 

61.  06.12.1605 10:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9  [11], C.Radu 

62.  24.12.1605 14:30:00 45,70N 26,60E 150 km 6,8-7,0 7,1 [11], C.Radu 

63.  24.12.1605 15:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

64.  24.12.1605 17:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

65.  25.12.1605 01:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

66.  02.01.1606 01:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

67.  13.01.1606 01:00:00 45,70N 26,60E 120 km 6,5 6,8 [1],[6],[11],C.Radu 

68.  20.02.1606  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

69.  02.12.1606  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

70.  22.01.1607 21:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

71.  25.04.1612 00:30:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

72.  05.12.1612 04:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

73.  14.09.1617 04:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,8 6,1 [6],[11], C.Radu 

74.  25.09.1617 19:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,8 6,1 [6],[11], C.Radu 

75.  01.11.1619 12:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

76.  08.11.1620 11:30:00 45,70N 26,60E 150 km 7,2 7,4 [1],[6],[11], C.Radu 

77.  27.08.1625 19:30:00 45,70N 26,60E 110 km 6,1 6,4 [11], C.Radu 

78.  01.02.1637 00:30:00 45,70N 26,60E 130 km 6,8 7,1 [1],[6] 

79.  20.02.1644 02:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6],[10],[11],C.Radu 

80.  22.02.1644 17:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

81.  24.05.1649 14:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

82.  19.04.1650  45,70N 26,60E 100 km 6,2 6,5 [1], [11], C.Radu 

83.  28.10.1656  45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

84.  05.04.1658 18:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6], [11], C.Radu 

85.  08.02.1660 00:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

86.  13.03.1660 13:30:00 45,70N 26,60E 130 km 6,0 6,3 [6],[11], C.Radu 

87.  13.05.1661 04:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

88.  17.06.1662 08:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

89.  01.02.1666  45,70N 26,60E 150 km 5,8 6,1 [1],[11], C.Radu 

90.  25.05.1667 21:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

91.  05.11.1671 17:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

92.  20.06.1673  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

93.  09.08.1679 00:30:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

94.  18.08.1681 23:45:00 45,70N 26,60E 110 km 7,3-7,4 7,5 [1],[10] 

95.  16.10.1681  45,70N 26,60E 140 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

96.  18.10.1681  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

97.  24.11.1681 03:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

98.  06.12.1681 07:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

99.  06.01.1682 04:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [1],[6] 

100.  24.09.1689 20:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

101.  07.01.1690 08:00.00 45,70N 26,60E 100 km 6,3-6,5 6,5-6,7 [6],[11], C.Radu 

102.  07.01.1690 09:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6] 

103.  09.11.1692 00:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

104.  02.10.1693 10:30:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

105.  03.09.1698 19:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

106.  11.06.1701 23:00:00 45,70N 26,60E 150 km 7,0-7,2 7,5 [1],[9],[10] 

107.  12.06.1701 01:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

108.  14.06.1701  45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

109.  19.11.1703  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

110.  07.04.1705 01:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

111.  07.10.1711 11:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

112.  11.10.1711 00:00:00 45,70N 26,60E 120 km 6,2 6,5 [1],[6],[10],[11],C.Radu 

113.  05.12.1717  45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

114.  10.03.1718  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

115.  12.08.1719 11:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

116.  09.10.1722 22:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

117.  09.12.1723 06:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

118.  10.01.1725  45,70N 26,60E 100 km 6,0 6,3 [6],[11], C.Radu 

119.  12.02.1725 23:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

120.  25.09.1728 15:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,8 6,0 [6],[11], C.Radu 

121.  06.04.1730 04:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,8 6,1 [1],[6],[11], C.Radu 
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122.  29.04.1730 19:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

123.  12.10.1730 23:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

124.  28.11.1732  45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

125.  10.06.1734  45,70N  27,20E 30 km 5,5 5,2 [1], [11], C.Radu 

126.  17.03.1738  45,70N 26,60E 120 km 6,2 6,5 [6],[11], C.Radu 

127.  19.05.1738 04:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

128.  11.06.1738 09:30:00 45,70N 26,60E 130 km 7,5 7,7 [1],[6],[11],[12],C.Radu 

129.  11.06.1738 11:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

130.  11.06.1738 12:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

131.  11.06.1738 16:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

132.  30.06.1738 13:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

133.  03.01.1739 15:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

134.  05.04.1740 19:00:00 45,70N 26,60E 100 km  6,0 6,3 [1],[6],[10],[11],C.Radu 

135.  22.03.1741 22:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

136.  02.03.1742 02:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

137.  06.04.1742 00:45:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

138.  15.01.1744 07:30:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

139.  02.05.1747 02:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

140.  22.05.1748 00:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

141.  28.11.1749 16:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

142.  16.04.1755 05:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

143.  27.03.1764 01:00:00 45,70N 26,60E 120 km 6,2 6,5 [6],[11],[12],C.Radu 

144.  20.04.1765  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6] 

145.  05.01.1768 04:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

146.  27.10.1774 01:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,8 6,0 [6] 

147.  29.02.1776 10:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [6] 

148.  24.07.1777 01:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,8 6,0 [6] 

149.  18.01.1778 03:45 45,50N  26,60E 130 km 6,2 6,5 [1],[6],[10],[11],C.Radu 

150.  27.06.1779 04:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

151.  26.09.1781  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

152.  21.10.1781 16:00:00 45,70N 26,60E 100 km 6,1 6,4 [6],[11], C.Radu 

153.  18.03.1784  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [11], C.Radu 

154.  18.01.1787  45,70N 26,60E 120 km 6,2 6,5 [1],[6],[7],[11], C.Radu 

155.  16.03.1787 03:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1],[6],[7],[11], C.Radu 

156.  24.02.1788 04:00:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6] 

157.  06.04.1790 19:29:00 45,70N 26,60E 130 km 6,8-7,0 7,1 [1] 

158.  07.04.1790 00:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

159.  18.04.1793 19:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [6] 

160.  08.12.1793 17:30:00 45,70N 26,60E 100 km 6,2-6,4 6,5-6,7 [1],[6],[7],[11], C.Radu 

161.  11.11.1794 23:30:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [6] 

162.  08.12.1795 17:15:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [6] 

163.  11.05.1797  45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [6],[11], C.Radu 

164.  27.11.1797 20:14:00 45,70N 26,60E 120 km 5,7 5,9 [6] 

165.  25.03.1798 07:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1],[6],[7],[11], C.Radu 

166.  26.10.1802 10:55:00 45,70N 26,60E 150 km 7,7 7,9 [1],[7],[11],[12],C.Radu 

167.  26.10.1802 20:30:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

168.  27.10.1802 01:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

169.  28.10.1802  45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

170.  07.11.1802  45,70N 26,60E 150 km 5,8 6,1 [1],[7],[11], C.Radu 

171.  15.06.1803  45,70N 26,60E 100 km 5,8 6,1 [13] 

172.  21.09.1804  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [7],[13] 

173.  05.03.1812 12:30:00 45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1], [7],[11], C.Radu 

174.  05.05.1812  45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [7] 

175.  01.02.1813  45,70N 26,60E 120 km 5,8 6,1 [1],[7],[11],[13],C.Radu 

176.  08.03.1813  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [7] 

177.  05.03.1814  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [7] 

178.  30.09.1817 07:00:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [1],[7],[11], C.Radu 

179.  30.07.1818 02:44:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [7] 

180.  10.02.1821 00:30:00 45,70N 26,60E 150 km 6,3 6,6  [1],[7],[11], C.Radu 

181.  29.09.1821  45,70N 26,60E 150 km 5,8 6,1 [1],[7],11], C.Radu 

182.  17.11.1821 13:45:00 45,70N 26,60E 130 km 6,3 6,6 [1],[7],[11], C.Radu 

183.  09.02.1823 16:50:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [1],[7],[11], C.Radu 

184.  07.05.1823 15:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [7] 

185.  05.02.1825  45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [7] 

186.  14.10.1827 18:45:00 45,70N 26,60E 140 km 5,5 5,9 [1],[7],[11],[12],C.Radu 

187.  26.11.1829 01:40:00 45,80N 26,60E 130 km 7,0 7,3 [1],[7],[11],[12],C.Radu 

188.  26.11.1829 17:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [1],[7],[11], C.Radu 

189.  03.08.1831 00:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,8 6,1 [1],[7],[10],[11],C.Radu 

190.  21.04.1835 20:30:00 45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1],[11], C.Radu 

191.  23.01.1838 18:45:00 45,70N 26,60E 100 km 7,3 7,5 [1],[7],[11],[12],C.Radu 

192.  24.01.1838 01:30:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [12],[13] 

193.  25.01.1838 01:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1],[7],[11],[13],C.Radu 

194.  10.02.1838 03:00:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

195.  10.09.1843  45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [1],[11], C.Radu 

196.  02.10.1843 10:00:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [7],[8] 
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197.  06.03.1844 19:10:00 45,70N 26,60E 110 km 5,7 6,0 [1],[7],[11],[13],C.Radu 

198.  28.02.1846 07:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [7],[12],[13] 

199.  01.01.1848 00:00:00 45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1],[8],[11] 

200.  28.10.1854 12:15:00 45,70N 26,60E 150 km 6,2 6,5 [1],[8],[11] 

201.  28.03.1861 23:15:00 45,70N 26,60E 100 km 5,5 5,9 [7] 

202.  24.08.1861 14:00:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [7] 

203.  11.01.1862 04:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [7] 

204.  16.10.1862 01:10:00 45,70N 26,60E 130 km 6,0 6,3 [1],[7],[11], C.Radu 

205.  30.03.1865 11:45:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [7] 

206.  13.11.1868 07:45:00 45,70N 26,60E 150 km 6,6 6,8 [1],[7],[8],[11], C.Radu 

207.  27.11.1868 20:39:00 45,70N 26,60E 135 km 6,2 6,5 [1],[7],[10],[11],C.Radu 

208.  02.11.1871 01:20:00 45,80N  27,50E 20 km 5,5 5,3 [1],[7],[11] 

209.  21.12.1875 16:35:00 45,70N 26,60E 110 km 5,5 5,9 [7] 

210.  03.01.1876 02:35:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [7] 

211.  11.10.1876 20:20:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [7] 

212.  20.03.1880 02:30:00 45,70N 26,60E 120 km 5,9 6,2 [7] 

213.  25.12.1880 14:30:00 45,70N 26,60E 130 km 6,5 6,8 [1],[7],[11], C.Radu 

214.  01.01.1881 04:12:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [7] 

215.  09.03.1884 02:10:00 45,70N 26,60E 120 km 5,5 5,9 [8] 

216.  13.11.1885 18:30:00 45,70N 26,60E 150 km 5,7 6,0 [7],[8] 

217.  02.01.1886 06:34:00 45,70N 26,60E 130 km 5,5 5,9 [7] 

218.  22.02.1886 13:30:00 45,70N 26,60E 130 km 5,7 6,0 [7],[8] 

219.  19.08.1888 04:56:00 45,70N 26,60E 100 km 6,2 6,5 [1],[7],[11] 

220.  15.05.1891 11:53:00 45,70N 26,60E 150 km 5,5 5,9 [7] 

221.  01.05.1893 17:18:00 45,70N 26,60E 120 km 5,9 6,2 [1],[11 

222.  17.08.1893 14:45:00 45,70N 26,60E 100 km 6,7 7,1 [1],[11], C.Radu 

223.  10.09.1893 03:40:00 45,70N 26,60E 100 km 6,2 6,5 [1],[11], C.Radu 

224.  01.03.1894 15:25:00 45,70N 27,20E 30 km 5,7 5,9 [1],[11], C.Radu 

225.  04.03.1894 06:35:00 45,70N 26,60E 130 km 6,2 6,5 [1],[11], C.Radu 

226.  31.08.1894 12:20:00 45,70N 26,60E 130 km 6,8 7,1 [1],[7],[11],[13],C.Radu 

227.  11.03.1896 23:00:00 45,70N 26,60E 150 km 6,3 6,6 [1],[11], C.Radu 

228.  24.11.1896 18:50:00 45,70N 26,60E 100 km 5,8 6,1 [1],[11] 

 

Informațiile înregistrate în tabelul 2, cu sursele referite corespunzător, sugerează același 

caracter cvasi-regulat în succesiunea cutremurelor vrâncene moderate și puternice, cu 

evidențierea celor două tendințe majore: 

• alternanța unor perioade de calm relativ-caracterizate printr-o frecvență mai scăzută a 

cutremurelor moderate și prin absența cutremurelor mai puternice (chiar și a evenimentelor 

cu magnitudini din clasa 6, care nu sunt majore și nu au efecte distrugătoare, deoarece sunt 

de adâncime intermediară), cu perioade de intensificare a activității seismice- caracterizate 

prin frecvențe mai mari ale cutremurelor moderate precum și prin producerea de 

evenimente semnificative (cu magnitudini Mw ≥ 6,0) si uneori chiar majore, cu potențial 

distructiv considerabil manifestat pe arie largă (Mw ≥ 7,2); 

• tendința de apariție grupată a seismelor semnificative în perioadele de intensificare, 

tendință care reflectă proprietatea de clusterizare temporală a evenimentelor vrâncene 

subcrustale moderate și puternice. De exemplu, cel mai puternic cutremur cunoscut pe baza 

informațiilor istorice, evenimentul din 14/26 octombrie 1802 (Mw 7,9, respectiv MGR 7,7 

estimat) s-a produs în Vrancea la un interval de numai 12 ani după un alt cutremur vrâncean 

semnificativ care avusese loc la 6 aprilie 1790. În mod asemănător, al doilea cutremur 

catastrofal vrâncean din secolul al XIX-lea, produs la 11/23 ianuarie 1838 (Mw 7,5, 

respectiv MGR 7,3 estimat) a fost precedat de un  alt cutremur puternic produs la 26 

noiembrie 1829. Cazuri similare pot fi remarcate și în secolele anterioare.  

 

Un grafic similar celui din figura 1 se obține și pentru reprezentarea seismelor vrâncene 

moderate și puternice din perioada 1550-1900, cu evidențierea maximelor de activitate seismică. 

Graficul este reprezentat în Figura 2. 

Ca și în reprezentarea corespunzătoare perioadei 1902-2018, se evidențiază maximele de 

activitate care apar cu tendință de regularitate, dar nu neapărat la intervale de timp fixe, ceea ce 

nu susține caracterul neapărat ciclic în succedarea seismelor puternice. De altfel, luând în 

considerare cele două seturi de date, se poate observa că intervalele dintre cutremurele 

catastrofale (Mw ≥ 7,4, respectiv MGR ≥ 7,1) nu sunt constante, evenimentele foarte mari 
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sucedându-se fie la 35-40 de ani, fie la 60-100 de ani (cazurile seismelor majore din 1620 si 1681, 

respectiv 1838 și 1940). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Secvențierea cutremurelor vrâncene moderate și puternice din intervalul de referință 

1550-1900 (setul de date S2) 

 

În secțiunea 2.2 se analizează principalele aspecte care caracterizează regularitățile în 

activitatea seismică moderată și puternică din Vrancea, precum și aspectele aleatoare, în raport 

cu variabilitatea intervalelor de recurență, dar și cu încadrarea perioadelor de intensificare a 

activității seismice vrâncene în context seismic regional și global (dar în cadrul unor ferestre de 

timp de ordinul anilor). Încadrarea respectivă se bazează și pe datele evenimentelor seismice 

majore produse la nivel global, folosind ca surse de informații cataloagele și bazele de date 

seismice citate. 

 

2.2 Caracteristici aleatoare și de regularitate în apariția cutremurelor vrâncene moderate 

și puternice, în corelație cu seismicitatea globală și regională 

 

Analiza caracteristicilor aleatoare și regulate în ceea ce privește evoluția în timp a 

seismicității vrâncene moderate și puternice, ca bază pentru identificarea patternurilor de 

seismicitate și corelarea acestora cu fenomene geofizice și cu procese legate de seismotectonica 

globală și regională, are în vedere: 

• definirea aspectelor aleatoare și de regularitate în cazul cutremurelor subcrustale (de 

adâncime intermediară) din Vrancea, cu orientare spre cazul evenimentelor moderate și 

puternice. Se specifică și pragul de magnitudine de la care elementele de regularitate devin 

evidente, cel puțin în cazul evoluției seismicității pe termen lung și chiar pe termen mediu. 

De interes sunt, în acest context, cutremurele vrâncene moderate (cu magnitudini Mw ≥ 

5,0/5,9, MGR ≥ 5,5) și puternice (Mw ≥ 6,7, MGR ≥ 6,4), deci evenimente care, în mod tipic, 

nu au frecvențe de apariție anuale, evenimentele producându-se la intervale medii de 2-4 

ani (în cazul celor moderate), respectiv la intervale care pot fi de ordinul mai multor decenii 

(în cazul celor puternice); 
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• încadrarea cutremurelor vrâncene în context seismic regional și global, prin raportare la 

fenomene generate de mișcările plăcilor tectonice majore (Indo-Australiană, Africană, 

Euro-Asiatică) dar și la dinamica unor sub-plăci și microplăci (Anatoliană, Adriatică, Egee, 

Arabă). O astfel de încadrare este viabilă în contextul în care, din punct de vedere 

geotectonic, România face parte din a doua centură seismică majoră a Pământului, cea 

Mediteranean-Euro-Asiatică, care include seismele din regiunea Mării Mediterane-Sudul 

Europei (Italia, Grecia), cutremurele din Turcia, Iran, seismele din regiunea munților 

Caucaz și din Asia centrală (în lungul munților Hindu Kush, Himalaya, seismele din Tibet 

și China), dar și megaseismele din Oceanul Indian; 

• descrierea principalelor regularități observate în seismicitatea vrânceană moderată și 

puternică, pe termen lung (considerând ferestre de timp de ordinul anilor) și chiar mediu 

(intervale de ordinul lunilor). Aceste regularități reprezintă baza științifică pentru 

identificarea de patternuri de seismicitate pentru regiunea seismogenă Vrancea, patternuri 

care, la rândul lor, pot fi corelate și cu diferite anomalii de ordin geofizic (de exemplu, 

anomalii de câmp geomagnetic) ce pot fi observate înaintea cutremurelor moderate și mai 

ales a celor puternice. 

 

2.2.1 Caracter aleator și caracter regulat în cazul seismelor vrâncene 

 

Fiecare zonă seismogenă majoră, indiferent de încadrarea într-una dintre marile centuri 

seismice ale Pământului sau chiar din afara acestora: 

• centura circumpacifică; 

• centura mediteranean-euro-asiatică și extensii ale acesteia în Oceanul Indian (extensii care 

includ, în general, zone cu activitate seismică puternică aflate la marginile plăcii tectonice 

majore Indo-Australiene); 

• centura seismică din lungul Oceanului Atlantic (în principal Dorsala Medio-Atlantică) 

prezintă caracteristici specifice, adesea unice pentru fiecare dintre acestea, caracteristici 

care de regulă pot fi evidențiate mai ales pentru seismele semnificative. Aceste 

particularități au în vedere: 

• aspecte aleatoare în geneza și declanșarea seismelor, în special în ceea ce privește 

fenomenele cu desfășurare pe termen scurt înaintea șocurilor principale dar și în legătură 

cu diferențele uneori semnificative de la un șoc principal la altul (cu magnitudini din aceeași 

clasă); 

• aspecte regulate în geneza și producerea seismelor semnificative, aspecte care tind să 

prezinte o tendință de repetabilitate sistematică în special în cazul seismelor semnificative 

(puternice) și, eventual, pentru o mare parte a cutremurelor moderate. Aceste aspecte nu se 

confundă și nu se reduc la simpla ciclicitate în recurența cutremurelor puternice cu 

magnitudini peste anumite praguri. În multe cazuri, ciclicitatea este destul de relativă, 

datorită variabilității în timp a proceselor fizice generatoare, care tinde să limiteze 

reproductibilitatea integrală a anumitor condiții fizice înaintea fiecărui cutremur 

semnificativ (comparativ cu fenomenele care au precedat un seism anterior comparabil ca 

magnitudine). 

 

În acest cadru conceptual, și seismele vrâncene moderate și puternice, evenimente cu 

hipocentre intermediare (subcrustale), se caracterizează printr-un complex de aspecte atât 

aleatoare, cât și regulate. Aceste aspecte aleatoare și regulate în geneza pe termen lung și mediu, 

respectiv pe termen scurt până în faza finală a ruperii, reprezintă elemente suport utile pentru 

identificarea de patternuri de seismicitate pentru regiunea seismogenă de interes. 

Se consideră în acest caz seturile de date care cuprind informații despre evenimente 

vrâncene moderate și puternice, deci cutremure care nu se produc, de regulă, în fiecare an 

(exceptând cazuri particulare în perioade de intensificare semnificativă a activității seismice, de 

exemplu cutremurele vrâncene puternice din 1893 și 1894).   
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Astfel, pragurile de magnitudine fixate și în raport cu care se pot evidenția elemente de 

regularitate, mai ales pe termen lung sau mediu (pentru evenimentele grupate în seturile de date 

S1 și S2) sunt următoarele: 

• pentru seismele vrâncene moderate, resimțite pe arie largă în cea mai mare parte a țării, dar 

cu deosebire în Moldova și Muntenia, fără a cauza pagube semnificative și nici victime 

(efectele fiind atenuate în condițiile în care aceste cutremure se produc la adâncimi 

intermediare): Mw ≥ 5,0 (5,9), MGR ≥ 5,5. Analiza datelor privind evenimentele înregistrate 

în perioadele 1902-2018 (setul de date S1, tabel 1), respectiv 1550-1900 (setul de date S2, 

tabel 2) arată că, în cele mai multe cazuri, evenimentele seismice vrâncene subcrustale din 

această categorie se caracterizează printr-o perioada medie de revenire de cca. 2-4 ani. 

Totuși, există o variabilitate a acestui interval, a cărui lungime poate crește la 6-10 ani în 

perioadele cu activitate seismică mai redusă (de exemplu între 1990-1999, 1950-1960, 

1919-1925 ș.a.), dar se poate uneori și reduce chiar la apariție anuală a acestor evenimente 

în perioadele de intensificare a activității seismice (de exemplu în grupurile de ani 2004-

2005, 1999-2001,1985-1987, 1976-1977, 1945-1946, 1938-1940, 1928-1929, 1917-1919, 

1912-1913, 1902-1904 ș.a.). În unele cazuri, grupările de seisme multiple includ și 

cutremure semnificative și chiar majore. Caracterul regulat este determinat nu atât de 

lungimea intervalelor dintre evenimentele singulare (sau dintre grupările de evenimente, 

după caz), cât mai ales de încadrarea acestora în perioade de intensificare a activității 

seismice cu durate de mai mulți ani (10-20 ani), dar și de tendința observată în anumite 

perioade de a predomina evenimentele multiple, comparativ cu cele singulare. Caracterul 

aparent aleator ar putea fi reprezentat de alternanța dintre o grupare de 2-3 astfel de 

evenimente (de exemplu dubletul din 2016 sau perechea de cutremure din octombrie 2004-

mai 2005) și un eveniment singular (de exemplu cutremurele din 2009, respectiv 2018); 

• pentru seismele vrâncene puternice, resimțite cu intensități mari pe arie largă, pe teritoriul 

României dar chiar și în țările vecine, și care pot cauza avarii mai mult sau mai puțin severe 

construcțiilor (în funcție de gradul de vulnerabilitate a acestora): Mw ≥ 6,7, MGR ≥ 6,4. Și 

în cazul cutremurelor puternice se observă tendința de apariție grupată, cu evenimente 

importante produse la intervale de 4-5 sau 9-12 ani, alternând cu perioade lipsite de 

cutremure puternice timp de mai multe decenii (de exemplu, grupările de cutremure 

puternice din 1977-1986-1990, 1940-1945, 1908-1912, 1893-1894, 1868-1880, 1829-1838, 

1790-1802 ș.a.). Prin urmare, același caracter de regularitate se observă și în cazul 

cutremurelor puternice. 

 

Caracterul regulat este mai puțin evident în cazul seismelor vrâncene minore, slabe, puțin 

perceptibile și al celor imperceptibile, fiind oricum vorba despre evenimente cu frecvență de 

apariție anuală și chiar lunară/cvasi-lunară; este cazul cutremurelor cu magnitudini Mw ≤ 5,0, 

respectiv ML < 5,5, care prezintă o relevanță mai scăzută comparativ cu cele care au magnitudini 

superioare valorilor prag specificate. 

În figura 3 este reprezentat același set de date S1 pentru evenimentele din perioada 1902-

2018, dar cu evidențierea intervalelor inter-maxime (cu variațiile lungimii acestora) și al 

tendințelor de apariție grupată în timp pentru evenimentele considerate. În acest grafic se poate 

astfel evidenția caracterul singular/multiplu în apariția seismelor respective (gruparea 

temporală). Acestea sunt elemente de regularitate care, prin repetare sistematică, devin 

patternuri de seismicitate pentru regiunea seismogenă Vrancea și pot fi utilizate în activități de 

modelare folosind tehnici avansate specifice Inteligenței Artificiale. În context, prin maxim de 

activitate se înțelege un cutremur sau o grupare de cutremure cu magnitudini care ating sau 

depășesc pragul specificat pentru evenimentele moderate (Mw ≥ 5,0, MGR ≥ 5,5). 
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Figura 3: Regularități și alternanțe singular/multiplu în apariția cutremurelor vrâncene moderate 

și puternice din perioada 1902-2018 (setul de date S1) 

 

O reprezentare grafică se obține, în mod similar, pentru setul de date S2 care acoperă 

perioada pre-instrumentală 984-1900, cu observația incertitudinii și incompletitudinii în datarea 

evenimentelor moderate, mai ales pentru intervalul anterior anului 1550 (figura 4). 

Cele două seturi de date S1 (tabel 1) și S2 (tabel 2), obținute pe baza informațiilor disponibile în 

cataloagul ROMPLUS versiune online [1], dar și din cele având ca sursă catalogul realizat de dr. 

Cornelius Radu, precum și din lucrările citate Cernovodeanu și Binder, 1993 si Oprisan, 2010, 

Atanasiu, 1961, Marmureanu, 2016, Balan et al, 1982, Tudor, 2003, Huica, 2006, Potra, 1990, , 

precum și reprezentările grafice generate pe baza datelor respective, arată că: 

• în general, cutremurele moderate se produc destul de frecvent și în perioadele cu lungimi 

variabile (4-5 ani, 9 ani sau mai multe decenii) dintre cutremurele puternice, frecvența de 

apariție a evenimentelor respective variind de la 2-3 ani la 6-10 ani; 

• în anumite perioade sunt predominante cutremurele multiple, dar în alte cazuri episoadele 

seismice constau mai mult în evenimente cu caracter singular (așa cum a fost cazul 

cutremurelor moderate produse în intervalul 1950-1973); 

• perioadele cu frecvență în creștere a seismelor moderate includ, în multe cazuri, și șocuri 

principale cu magnitudini mai mari decât ale cutremurelor moderate, evenimente care însă 

nu sunt întotdeauna catastrofale (așa cum s-a întâmplat în perioada 1880-1912, când s-au 

produs cutremure relativ puternice dar fără urmări distrugătoare comparabile cu ale 

cutremurelor majore din 1802, 1838, 1940 și 1977); 

• cutremurele majore cu caracter catastrofal, cu urmări distrugătoare pe scară largă (cazul 

evenimentelor vrâncene cu magnitudini Mw ≥ 7,4, respectiv MGR ≥ 7,1), sunt urmate de 

un număr relativ mic de replici moderate, comparativ cu seismele crustale majore. De 

obicei, după un astfel de șoc principal foarte puternic se pot înregistra până la 3-4 replici 

moderate (așa cum s-a întâmplat în cazul marilor cutremure vrâncene din 

1471,1681,1701,1738,1802,1838 și 1940). Cutremurul din 1977 a fost o excepție din acest 

punct de vedere, deoarece șocul principal major nu a fost urmat de replici moderate cu 
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magnitudini comparabile cu cele ale replicilor seismelor majore din 1940, 1838, 1802 ș.a. 

Acesta este, probabil, un alt caracter aleator în cazul seismelor vrâncene puternice, fiind 

determinat de anumite caracteristici particulare ale procesului fizic generator. Astfel, se 

observă diferența semnificativă dintre două cutremure majore cu magnitudini comparabile 

(cele din 1838 și 1977), cu caracteristici de directivitate foarte asemănătoare (intensități 

mai mari în Muntenia, efecte distrugătoare pe scară largă în Muntenia, similare celor 

observate în cazul cutremurului din 1977). Două seisme majore produse la aceeași 

adâncime pot prezenta diferențe semnificative (1838 și 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Încadrarea seismelor vrâncene în context seismic regional și global 

 

Cutremurele tectonice din România, în general, și în particular cele produse în regiunea 

seismogenă Vrancea, se încadrează din punct de vedere getectonic global în a doua centură 

seismică majoră a Pământului, cea mediteranean-Euro-Asiatica, centură care acoperă mai multe 

regiuni seismice foarte active, o parte dintre acestea fiind localizate în lungul catenelor de munți 

tineri (la scară geologică) care includ Alpii, Carpații, Caucazul, Hindu Kush și Himalaya. 

Din punct de vedere geografic, această centură seismică acoperă regiunile seismice din 

aria mediteraneană, Sudul Europei și Nordul Africii, Turcia, Iran, regiunea caucaziană și a Mării 

Caspice (inclusiv Turkmenistan), Asia centrală (Afganistan, Pakistan, India, fostele republici 

sovietice Uzbekistan, Kazahstan, Tadjjikistan, Kirgistan) până în China, Mongolia și partea 

asiatică a Rusiei (cu deosebire zona lacului Baikal). La acestea se adaugă extensii în zone cu 

activitate seismică intensă de pe structuri geotectonice din Oceanul Indian, structuri care 

delimitează placa tectonică majoră Indo-Australiană de plăcile și sub-plăcile adiacente. Toate 

cutremurele de origine tectonică din aceste regiuni se produc ca rezultat al interacțiunilor dintre 

Figura 4: Regularități și alternanțe singular/multiplu în apariția cutremurelor vrâncene 

moderate și puternice din perioada 984-1900 (setul de date S2) 
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plăcile tectonice majore Indo-Australiană, Africană, Euro-Asiatică, precum și dintre sub-plăci și 

microplăci aflate între acestea (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Plăcile tectonice . Sursa imagine: INCDFP, proiect ROEDUSEIS 

 

În ciuda caracterului aparent izolat al sursei subcrustale Vrancea (în raport cu alte 

surse seismice subcrustale, de adâncime intermediară și chiar profundă), observațiile bazate 

informațiile extrase din cataloagele și bazele de date seismice ale centrelor seismologice 

internaționale [2]-[5]  arată o suprapunere parțială sau chiar integrală între 

• perioadele de intensificare a activității seismice în lungul centurii mediteranean-Euro-

Asiatice- perioade caracterizate prin creșterea frecvenței cu care se produc cutremure 

moderate și puternice în multiple zone seismice din regiunea mediteraneană, Turcia, Iran, 

Caucaz, Asia centrală și pe unele structuri geotectonice majore din Oceanul Indian), și 

• perioadele de intensificare a activității seismice din Vrancea -perioade caracterizate de 

regulă prin creșterea frecvenței cutremurelor moderate, adesea prin evenimente multiple 

(cutremure în perechi, dubleți sau chiar tripleți), și uneori prin producerea unor șocuri 

principale mai puternice (cu magnitudini Mw mai mari de 6,0), în afară de cutremurele 

moderate. 

 

Alternanța unor perioade în care predomină câte un anumit tip de cutremure intermediare 

vrâncene, caracterizat printr-un anumit mecanism de focar și în care magnitudinile maxime 

observate sunt mai mari (MGR > 6,5, Mw > 6,8) a fost deja corelată cu predominanța influenței 

unor câmpuri de stress induse de microplăcile și sub-plăcile regionale (Arabică, Anatoliană, a 

Mării Negre) în cercetările realizate până în prezent de seismologii și geofizicienii români 

(Constantinescu si Enescu, 1985).  

Analiza informațiilor disponibile, sistematizate în seturile de date S1 și S2, sugerează și 

că lungimile intervalelor de timp în care activitatea seismică vrânceană este mai intensă 

(perioade caracterizate printr-un număr mai mare de evenimente moderate și, în unele cazuri, 

prin producerea unor evenimente puternice) nu sunt complet aleatoare. Astfel, intervalele de 

timp cu activitate seismica intensă au durate (de ordinul 10-20 de ani) care variază în funcție 

și de variațiile în activitatea seismica din regiunile referite anterior.  
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Pentru evidențierea anumitor tendințe corelate cu seismicitatea globală și regională, se 

utilizează următoarea taxonomie aplicabilă pentru corelarea schimbărilor pe termen lung în 

nivelul activității seismice din Vrancea cu seismicitatea din cadrul centurii mediteranean-Euro-

Asiatice: 

• corelarea cu seismicitatea globală: structuri tectonice majore din Oceanul Indian și Asia 

continentală (cutremure generate de interacțiunea dintre placa Indo-Australiană și placa 

Euro-Asiatică, respectiv de interacțiuni cu sub-plăci și cu microplăci adiacente acestora).  

Regiunile seismice de referință includ ariile seismogene active din Asia continentala: 

zonele active generatoare de cutremure puternice din munții Hindu Kush (sursă de seisme 

de adâncime intermediară cu caracteristici destul de asemănătoare cu cele din Vrancea)-

Afganistan, Tadjkistan, Pakistan-, seismele din Himalaya (Nepal), Tibet, zonele seismice 

active din India, China (mutiple surse de cutremure majore, adesea distrugătoare, cum au 

fost seismele de la Tangshan din iulie 1976 și, respectiv, din provincia Sichuan din 2008), 

precum și seismele puternice din Myanmar; 

• corelarea cu seismicitatea regională: cutremure cu mecanisme de tip strike-slip produse în 

lungul faliilor majore care delimitează placa Arabiei de sub-placa Anatoliană, respectiv 

sub-placa Anatoliana de microplaca Mării Negre. Astfel, perioadele de intensificare a 

activității seismice pe faliile majore Nord-Anatoliană și Est-Anatoliană (Turcia), precum și 

pe extensii ale acestora și pe falii adiacente din Nord-Vestul Iranului și din Caucaz se 

suprapun parțial sau integral cu perioadele în care crește frecvența seismelor moderate în 

Vrancea, adesea însoțite și de cutremure mai puternice. De altfel, geologul român Matei 

Drăghiceanu a remarcat încă din anul 1894 cel puțin coincidența sau chiar corespondența 

între producerea unui cutremur puternic în zona Istanbul la 10 iulie 1894 și seismul 

vrâncean puternic din 31 august 1894. În afară de aceste zone seismice, ca elemente de 

context (care indică un anumit nivel al stressului tectonic în regiunea mediteraneană) mai 

pot fi luate în considerare și seismele puternice generate direct sau indirect de câmpuri de 

stress induse de mișcarea microplăcii Adriatice (Italia, Marea Ionică). De exemplu, 

cutremurele vrâncene moderate din 2009, 2016 și 2018 (tabel 1) au fost precedate, cu câteva 

zile sau săptămâni (cazurile seismelor din 25 aprilie 2009, 23/24 septembrie 2016, respectiv 

28 octombrie 2018) până la două luni (evenimentul moderat vrâncean din 27/28 decembrie 

2016) de seisme puternice în centrul Italiei (6 aprilie 2009, 24 august 2016, 26 și 30 

octombrie 2016). 

 

Analiza mai detaliată a acestor corespondențe sau suprapuneri cel puțin parțiale între 

perioadele cu activitate seismică intensă la nivel global/regional și perioadele cu număr mai 

mare de cutremure moderate și chiar puternice în Vrancea ar permite identificarea sau 

fundamentarea pe baze științifice a unor ferestre de timp caracterizate prin producerea de seisme 

puternice în regiunea Vrancea, perioade care alternează cu intervale uneori destul de lungi (de 

ordinul a 3-5 decenii în unele cazuri) lipsite de seisme puternice. În acest context de identificare 

a regularităților pe termen lung în producerea seismelor vrâncene moderate și puternice, ținând 

cont de informațiile înregistrate în seturile de date S1 (tabel 1) și S2 (tabel 2), este fezabilă și 

examinarea eventualei dependențe a lungimii intervalelor dintre maximele consecutive de 

activitate seismică vrânceană (cutremurele cu magnitudini Mw ≥ 5,0, respectiv MGR ≥ 5,5), fie 

ele singulare sau multiple (cutremure în perechi, dubleți sau tripleți, după caz) de nivelul 

activității seismice 

• globale- cutremurele generate de interacțiunile plăcilor tectonice majore (Indo-Australiană, 

Euro-Asiatică, Africană), eventual implicând și placa Arabă; 

• regionale- cutremurele generate de interacțiunile dintre sub-plăcile/microplăcile din 

regiunea mediteraneană până în cea arabă și în regiunea caucaziană. 

 

Pornind de la seturile de date S1 (tabel 1) și S2 (tabel 2), se extrag evenimentele moderate și 

puternice din Vrancea produse în perioada 1666-2018 (pentru care există un grad mai ridicat de 
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completitudine în cazul seismelor moderate, în baza informațiilor din catalogul ROMPLUS, 

catalogul dr.Cornelius Radu și a celor din lucrările citate Cernovodeanu și Binder, 1993 si 

Oprisan, 2010, Atanasiu, 1961, Marmureanu, 2016, Balan et al, 1982, Tudor, 2003, Huica, 2006, 

Potra, 1990.  

Pentru cutremurele puternice regionale și globale produse în același interval de timp în zonele 

seismice majore din regiunea mediteraneană, Asia și din Oceanul Indian se utilizează informațiile 

din cataloagele și bazele de date seismice citate [2]-[5], precum și din lucrări științifice prezentate 

și/sau publicate în cadrul unor conferințe internaționale, respectiv în reviste de specialitate 

(Özkaymak et al, 2011, Hubert-Ferraria et al, 2020 si Jones et al 1988). Cutremurele regionale 

și globale considerate sunt grupate astfel: 

• clasa C1: cutremurele majore din Oceanul Indian (evenimentele cu magnitudini Mw ≥ 7,8) 

și seismele majore din Asia centrală -Hindu Kush, Himalaya, Tibet,  China, Myanmar. 

Impactul global al megaseismelor (cutremure cu magnitudini Mw 8,2-9,5) a devenit, în 

ultimii ani, o temă de cercetare științifică intensivă, primele concluzii indicând faptul că 

astfel de cutremure (așa cum au fost cele produse în Oceanul Indian/regiunea Sumatra la 

26 decembrie 2004, 28 martie 2005 și 12 septembrie 2007) induc modificări semnificative 

ale seismicității la nivel global, stimulând, în timp, declanșarea de seisme majore atât în 

zone adiacente (de exemplu megaiseismele cu mecanisme de strike-slip din 11 aprilie 2012 

din apropierea coastei nordice a Sumatrei-considerate cele mai puternice cutremure 

înregistrate cu astfel de mecanisme de focar), dar chiar și la mari distanțe (de exemplu 

cutremurul major distrugător din Pakistan de la 8 octombrie 2005). Problema majoră constă 

în faptul că pot fi identificate și datate cu nivel acceptabil de încredere doar acele 

megaseisme din Oceanul Indian care au cauzat valuri seismice cu urmări distrugătoare și 

care au lăsat urme evidente (așa cum au fost seismele violente din zona Sumatrei din 1797, 

1833 și 1861. Alte cutremure foarte puternice din Oceanul Indian nu genereză valuri 

(tsunami) semnificative, care să lase urme evidente, și pentru acestea este practic imposibilă 

datarea evenimentelor majore din perioada pre-instrumentală, ceea ce generează un grad 

semnificativ de incompletitudine a setului de date; 

• clasa C2: cutremurele puternice din Turcia (în special cele produse pe faliile majore Est-  

Anatoliană și Nord-Anatoliană) și Iran (Nord, Nord-Vest, Sud-Est) și din regiunea Caucaz-

Marea Caspică (inclusiv Turkmenistan). Se iau în considerare cu deosebire evenimentele 

cu mecanisme de focar de tip strike-slip și cu magnitudini Mw ≥ 6,0. De exemplu, în 2003, 

cu circa un an și câteva luni înaintea cutremurului din 27 octombrie 2004 (singurul 

eveniment subcrustal cu magnitudinea Mw de cel putin 6,0 care a avut loc în Vrancea după 

1990), în Estul Turciei s-au produs două seisme puternice cu mecanisme de tip strike-slip: 

cutremurul din 27 ianuarie 2003 din zona Pulumur-Erzincan (cu sursa pe o fractură din 

vecinătatea faliei Nord-Anatoliene) și seismul din 1 mai 2003 din zona Bingol (cu sursa pe 

falia Est-Anatoliană); 

• clasa C3: cutremurele puternice din regiunea mediteraneană generate direct sau indirect 

de stressul tectonic indus de microplaca Mării Adriatice (în Italia, Marea Ionică și Vestul 

Peninsulei Balcanice), în mai mică măsură unele cutremure din Marea Egee. Seismele din 

această clasă par a reprezenta mai degrabă elemente de context seismotectonic regional, 

care însă pot fi luate în considerare în anumite situații (ca în cazurile referite anterior din 

2009, 2016 și 2018). 

 

În Figura 6 sunt reprezentate cutremurele regionale și globale din clasele definite, în 

raport cu distribuția seismelor vrâncene moderate și puternice produse în perioada 1902-2018 

(folosind datele din setul S1 pentru cutremurele din Vrancea).  
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Figura 6: Repartiția în timp a cutremurelor vrâncene moderate și puternice după anul 1900 

(notat 00), în paralel cu serii de cutremure importante din clasele de localizare  

 

O extrapolare similară este fezabilă și pentru perioada pre-instrumentală, anterioară anului 1900, 

dar cu ținând cont de incertitudinile în datarea cutremurelor mai vechi, în special a celor moderate 

– pentru care gradul de completitudine a informațiilor disponibile este mai redus. Totuși, ținând 

cont de informațiile disponibile în catalogul elaborat de dr. Cornelius Radu și în lucrările citate 

Cernovodeanu și Binder, 1993 si Oprisan, 2010, Atanasiu, 1961, Marmureanu, 2016, Balan et al, 

1982, Tudor, 2003, Huica, 2006, Potra, 1990, o listă de evenimente moderate și puternice produse 

în Vrancea are un grad mai ridicat de încredere pentru o perioadă începând din a doua jumătate 

a secolului al XVII-lea, și pentru care se pot stabili corespondențe temporale cel puțin parțiale cu 

seriile de cutremure majore regionale (din Turcia, Iran, Caucaz) și cu seismele majore din Asia 

central, respective Oceanul Indian. 

Din figura 6 se poate observa că perioadele care prezintă ”aglomerări” de seisme majore 

în Asia centrală și Oceanul Indian (clasa 1) alternează sau chiar se suprapun parțial și chiar 

integral (în unele cazuri) cu perioade de intensificare a activității seismice în lungul faliilor 

majore din Turcia, Iran, Caucaz/Marea Caspică, precum și cu activități seismice importante în 

regiunea mediteraneană/Sudul Europei; în contextul acestor perioade este de remarcat și creșterea 

frecvenței cutremurelor vrâncene moderate și chiar producerea, în unele cazuri, de seisme 

puternice. 

 

2.2.3 Regularități în apariția seismelor vrâncene moderate și puternice 

 

Identificarea și analiza de tipare (patternuri) de seismicitate pentru regiunea seismogenă 

Vrancea se bazează și pe elementele de regularitate corelate cu seismicitatea globală și 

regională, deci pe schimbările care intervin, în timp, în desfășurarea seriilor de evenimente 

majore din regiunile specificate (cutremurele din clasele C1, C2 și C3). Aceasta se justifică prin 

suprapunerea parțială sau integrală a perioadelor caracterizate prin producerea de seisme 

puternice în regiunile referite. 

Prin urmare, elementele de regularitate în apariția cutremurelor moderate și puternice 

din Vrancea derivă în principal din alternanța acestor perioade de intensificare a activității 
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seismice cu perioade de calm relativ (lipsite de evenimente puternice și cu frecvență scăzută a 

evenimentelor de magnitudine medie). 

Perioadele de intensificare a activității seismice includ, de regulă, evenimente cu 

magnitudini Mw ≥ 5,0 (MGR ≥ 5,5), în unele cazuri și seisme mai puternice, cu caracter singular 

sau cu caracter multiplu, evenimente care definesc maxime relative pentru seismicitatea regiunii 

Vrancei.  Un maxim se consideră a fi multiplu atunci când într-o fereastră de timp de ordinul 1-

3 ani se înregistrează cel puțin 2 seisme vrâncene cu magnitudini superioare pragului specificat, 

intervalul dintre evenimentele respective fiind semnificativ mai scurt decât perioada medie de 

revenire a cutremurelor cu magnitudinile respective. Ca exemple de evenimente multiple 

(cutremure în perechi, cu cazul particular al fenomenelor de tip dublet/triplet), se pot menționa: 

 

• cutremurele moderate din 23/24 septembrie 2016, respectiv 27/28 decembrie 2016 (tabel 

1), caracterizate prin magnitudini similare, dar și prin cvasi-identitatea epicentrelor și a 

hipocentrelor. Acesta este un caz particular de pereche de cutremure, caz în care șocurile 

principale au practic aceeași sursă generatoare sau, eventual, pot avea surse hipocentrale 

adiacente. Un astfel de caz se numește dublet și este frecvent întâlnit în cazul cutremurelor 

moderate și chiar puternice din Vrancea. Două șocuri principale vrâncene cu hipocentre 

și epicentre adiacente formează un dublet dacă și magnitudinile sunt relativ apropiate, deci 

diferența dintre magnitudini este mai mică de 1 grad (indiferent de tipul de magnitudine). 

Intervalul de timp între componentele dubletului poate varia de la câteva ore la câteva 

săptămâni sau chiar luni. În acest caz, intervalul a fost de 3 luni. Producerea de cutremure 

în perechi, în special sub formă de dubleți sau chiar de tripleți, este o caracteristică 

sistematică a cutremurelor de adâncime intermediară din Vrancea, practic un pattern de 

seismicitate pentru această zonă seismogenă; 

• cutremurele din 27 octombrie 2004 și 14 mai 2005 (tabel 1), o pereche de cutremure care 

au avut însă epicentre și hipocentre diferite, deși intervalul dintre cele două șocuri 

principale a fost relativ mic comparativ cu perioada medie de revenire a seismelor cu 

magnitudini comparabile. Cele două seisme nu compun totuși un dublet, tocmai din cauza 

diferențelor de localizare epicentrală și hipocentrală, dar ele reprezintă un caz mai general 

de perechi de cutremure vrâncene de adâncime intermediară. Astfel de cazuri sunt, de 

asemenea, frecvent întâlnite în evoluția seismicității vrâncene, deci câte 2-3 șocuri 

principale cu epicentre diferite și cu hipocentre la adâncimi, de asemenea, diferite (de 

exemplu, cutremurele din 2 februarie și 29 martie 1934- tabel 1); 

• cutremurele puternice din 30 și 31 mai 1990 (tabel 1), un alt caz de dublet seismic 

vrâncean. Cele două șocuri principale din mai 1990 au fost caracterizate prin epicentre și 

hipocentre adiacente, dar a existat o diferență semnificativă în ceea ce privește mecanismele 

de focar, ceea ce denotă complexitatea proceselor fizice generatoare ale mișcărilor seismice 

în zonele hipocentrale de adâncime intermediară din Vrancea. Acesta a fost unul dintre cele 

mai scurte intervale de timp dintre componentele dubletului seismic, de numai 13 ore; 

• cutremurele puternice din 7 septembrie și 9 decembrie 1945 (tabel 1), de asemenea un caz 

tipic de dublet, cu interval de 3 luni între cele două șocuri principale; 

• cutremurele puternice din 22 octombrie și 10 noiembrie 1940 (tabel 1), caz de cutremure 

în pereche, cu diferențe semnificative în magnitudini dar și în localizarea hipocentrelor și 

epicentrelor corespunzătoare. În 1940 s-a înregistrat un caz mai complex de evenimente 

seismice multiple, cu mai multe șocuri principale de magnitudini medii care au precedat 

cutremurul major din 10 noiembrie; 

• cutremurele din 25 mai-7 iunie 1912, caz de triplet (tabel 1); 

• cutremurele puternice din 4 martie și 31 august 1894 (tabel 2), caz de dublet; 

• cutremurele moderate și puternice din 1 mai, 17 august și 10 septembrie 1893 (tabel 2), caz 

de triplet; 

• cutremurele puternice din 13 și 27 noiembrie 1868 (tabel 2), care ar reprezenta, de 

asemenea, un dublet. 
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Acestea sunt numai câteva exemple relevante pentru această regularitate în producerea 

seismelor de adâncime intermediară din Vrancea. Această caracteristică, prin repetarea 

sistematică în timp, reprezintă un pattern de seismicitate pentru regiunea Vrancea. 

Pragul de magnitudine este selectat pentru a acoperi, în general, seisme care nu se produc 

în fiecare an, evenimentele cu magnitudini superioare acestui prag (5,0 pentru magnitudinea 

moment Mw, respectiv 5,5 pentru magnitudinea MGR) având perioade medii de revenire de cca. 

2-4 ani (pentrru cazul seismelor moderate), câteodată intervalele dintre maximele respective au 

lungimi de cca. 6-10 ani (de exemplu 1990-1999, 1950-1960 ș.a.).  

Cu toate acestea, regularitățile în seismicitatea vrânceană moderată și puternică, care 

pot fi asociate și cu variațiile sau cu schimbările în nivelul seismicității regionale și globale, nu 

implică numai aspectul temporal, legat, de exemplu, de lungimea intervalelor dintre două 

maxime succesive. Un aspect important este și cel spațial, care ține de localizarea epicentrelor și 

a hipocentrelor cutremurelor de adâncime intermediară. Acest aspect are în vedere caracteristicile 

interne, locale, deci specificul structurii geotectonice în care sunt generate aceste cutremure. Din 

datele instrumentale disponibile (tabel 1), dar și din extrapolarea în trecut a acestor proprietăți de 

localizare a epicentrelor seismelor de adâncime intermediară, ținând cont și de directivitatea 

observată (spre Muntenia sau spre Moldova, după caz), se observă că: 

 

• toate cutremurele vrâncene mai puternice (cu magnitudini Mw ≥ 6,0) au epicentrele 

determinate instrumental cu localizare la extremitățile regiunii seismogene Vrancea, 

astfel: 

➢ în partea de Nord, Nord-Est a zonei seismice active, deci în partea nord-estica a 

Munților Vrancei. Așa a fost cazul cutremurelor din 1912, 1934, 1940, 1945, 1977, 

1990 și 2004; 

➢ în partea de Sud, Sud-Vest a zonei seismice active, deci în Muntii Buzăului. Așa  a 

fost cazul cutremurelor puternice din 1908 și 1986; 

• cele mai multe dintre cutremurele moderate (cu magnitudini Mw ≥ 5,0, MGR ≥ 5,5, dar 

mai mici decât 6,0) au epicentrele localizate pe partea centrală a regiunii active seismic, 

fie mai spre Est de aliniamentul tipic NE-SV, fie mai spre Vest de același aliniament, 

eventual la limita dintre Munții Vrancei și Munții Buzaului. Se cunosc totuși și excepții, 

reprezentate de un număr mic de cutremure moderate ale căror epicentre determinate prin 

înregistrări instrumentale sunt localizate în extremitățile regiunii active seismic; astfel de 

cazuri au fost seisnele din 8 noiembrie 1940 (tabel 1, eveniment care a precedat șocul major 

din 10 noiembrie 1940) și, respectiv, din 28 aprilie 1999; 

• există o anumită corespondență relativă între distribuția epicentrelor (NE-centru-SV) și 

adâncime hipocentrelor corespunzătoare, astfel: 

➢ cele mai multe dintre cutremurele cu epicentre localizate spre marginea de NE a 

regiunii active seismic au hipocentrele situate în partea superioară a blocului 

litosferic, la adâncimi tipice între 70-120 km (cu frecvență maximă la cca. 80-110 

km adancime). Evenimentele din 1912,1934,1945,1977,1990 și 2004 (tabel 1) se 

încadrează în această cstegorie. Excepțiile notabile sunt reprezentate de seismele din 

1940,1948 și 1950, cu hipocentre localizate la adâncimi foarte mari (130-160 km), 

dar cu epicentre determinate instrumental ca fiind situate în partea nord-estică a 

regiunii seismogene Vrancea; 

➢ cele mai multe dintre cutremurele cu epicentrele localizate  spre mrginea de SV a  

regiunii active seismic au hipocentrele situate la adâncimi tipice de 120-140 km (de 

exemplu cutremurele din 1908 și 1986), dar există și excepții reprezentate de 

seismele moderate din 8 noiembrie 1940 și 28 aprilie 1999 (cu hipocentre la 

adâncimi de 145-150 km); 
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➢ dintre cutremurele cu epicentre localizate pe partea centrală, cele cu hipocentre mai 

adânci (140-170 km) sunt localizate spre Vest, în timp ce epicentrele localizate spre 

Est corespund unor hipocentre mai puțin adânci (90-130 km). 

 

Toate aceste elemente de regularitate pentru activitatea seismică de adâncime 

intermediară din Vrancea reprezintă fundamente științifice pentru determinarea de patternuri de 

seismicitate pentru evoluția în timp a activității seismice din regiunea Vrancea. 

 

3. Patternuri de seismicitate pentru regiunea seismogenă Vrancea 

 

3.1 Conceptul de pattern și aplicabilitatea acestuia pentru analiza și interpretarea datelor 

seismice 

 

În teoria învățării automate (bază a algoritmilor de învățare/Machine Learning, sub-

domeniu al Inteligenței Artificiale), dar și a tehnicilor de Data Mining, prin pattern se înțelege: 

• o colecție de proprietăți, atribute și caracteristici ale unui obiect, proces, fenomen, care 

permit încadrarea entității respective într-o anumită clasă sau categorie, pe baza unor 

aspecte comune ale atributelor specificate. Încadrarea sau clasificarea obiectului, 

procesului sau fenomenului se realizează prin etichetarea datelor corespunzătoare, 

etichetare care poate fi efectuată 

➢ manual (de către un expert uman în domeniul de cunoștințe al problemei); 

➢ automat (de către un algoritm de învățare proiectat și antrenat folosind un set de 

date cu apartenență de clasă cunoscută). 

Stabilirea atributelor respective, respectiv proiectarea și evaluarea variabilelor 

corespunzătoare (numite caracteristici, features), se realizează, de regulă, prin intermediul 

unor tehnici avansate de Data Science, folosind diferite statistici, instrumente matematice 

și software bazat pe abordări eficiente folosind algoritmi de Inteligență Artificială și Data 

Mining care permit: 

➢ extragerea de informații relevante din setul original de date colectate, informații 

cu valoare specifică pentru obiectivele aplicației, de exemplu valoare predictivă 

pentru stabilirea apartenenței unor noi eșantioane (exemple, instanțe 

observate/colectate/măsurate) diferite de cele utilizate în faza de 

proiectare/antrenare a modelului algoritmic, valoare descriptivă sau valoare 

informativă pentru fundamentarea unor decizii conforme cu țintele aplicației 

reale; 

➢ eliminarea redundanțelor, a zgomotului și a elementelor irelevante din datele 

originale, în vederea asigurării unui set de date de calitate ridicată, pentru  crește 

precizia rezultatelor operațiilor avansate de procesare a datelor respective; 

➢ optimizarea algoritmilor de decizie în raport cu obiectivele aplicației 

• o colecție de caracteristici ale datelor colectate care prezintă o repetabilitate sistematică 

în diferite contexte ale aplicației reale. Un pattern al datelor de intrare poate fi determinat 

astfel: 

➢ prin evidențiere directă, cu examinarea manuală a distribuției valorilor observate 

sau măsurate, rezultând gruparea instanțelor respective în partiții specifice ale 

spațiului datelor colectate (figura 7); 

➢ prin aplicarea unor transformări specializate ale spațiului caracteristicilor, de 

exemplu prin proiecția pe direcții care maximizează varianța totală (folosind în mod 

tipic Analiza pe Componente Principale, PCA-Principal Component Analysis), 

respectiv pe direcții care maximizează separabilitatea datelor (folosind Analiza 

Discriminantă Lineară, LDA-Linear Discriminant Analysis). În acest fel se 

determină și patternurile ascunse din datele originale, proprietăți care nu sunt 

direct observabile. 
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Aplicabilitatea conceptului de pattern pentru cazul datelor seismice (analiza, 

procesarea și interpretarea datelor caracteristice privind cutremurele tectonice) are în vedere 

utilizarea unor abordări analitice și computaționale, bazate pe tehnici și metode avansate de 

Inteligență Artificială, Data Mining și Data Science, în conjuncție cu o multitudine de 

cunoștințe specifice domeniilor seismologie, geofizică și geologie (tectonică), pentru: 

• interpretarea și corelarea datelor specifice privind evoluția în timp a manifestărilor surselor 

seismice, generând noi informații cu valoare potențială descriptivă și chiar predictivă 

(informații legate direct sau/și indirect de caracteristicile cutremurelor din regiunile 

seismogene de interes); 

• detecția anomaliilor cu potențial predictiv prin corelarea datelor seismice cu variații 

particulare ale câmpului geomagnetic, în funcție de specificul zonei de interes și mai ales 

de tipul cutremurelor vizate (moderate sau/și puternice), în condițiile în care unele anomalii 

de ordin geofizic pot să nu fie foarte evidente în cazul cutremurelor moderate, dar pot fi 

identificate și detectate cu precizie mai ridicată numai în cazul cutremurelor cu magnitudini 

mai mari (evenimente care, însă, în funcție de zona seismogenă, pot să aibă o frecvență de 

apariție mult mai mică față de cea a evenimentelor de magnitudini medii). Acest aspect 

ridică problema disponibilității unor informații relevante pentru evenimentele din trecut; 

• întelegerea proceselor complexe care au loc în zone seismice, prin interpretarea anomaliilor 

și diferitelor tipuri de variații în seismicitatea de fond, ca bază științifică pentru prognozarea 

cel puțin pe termen lung sau mediu a evenimentelor majore, prin identificarea unor ferestre 

de timp considerare a fi de risc sporit. Cazul predicției pe termen scurt este însă mult mai 

complex, în condițiile caracterului aparent haotic în desfășurarea unor fenomene cu 

potențial precursor, al diferențelor dintre zonele seismice active dar și al diferențelor de la 

un cutremur major la altul produs în aceeași zonă seismogenă. 

 

3.2 Patternuri de seismicitate cu relevanță pentru regiunea seismogenă Vrancea 

 

Prin pattern de seismicitate se înțelege un anumit model de desfășurare a activității 

seismice, pentru cutremure cu magnitudini mai mari de un anumit prag, și în care se manifestă 

elemente care tind sa se repete în diferite circumstanțe, cu sau fără elemente de context din 

exteriorul regiunii seismogene de interes (Vrancea în acest caz). Un astfel de model se 

fundamentează prin: 

• colectarea, extragerea și analiza de informații relevante prind seismele din zona țintă dar 

și din zone adiacente, dar și în context seismic regional și global; 

Figura 7: Exemplu de partiționare a spațiului datelor pentru recunoșterea de patternuri 
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• identificarea de regularități în evoluția seismicității specifice, în special pentru anumite 

praguri de magnitudine, cu determinarea caracterului sistematic al acestora, dar și al 

abaterilor posibile, ținând cont de variabilitatea și complexitatea proceselor fizice din 

sursele seismice; 

• evidențierea cazurilor relevante cu selecția unui prag de magnitudine pentru evenimentele 

de interes în identificarea și detecția anomaliilor cu valoare predictivă. În acest context, se 

iau în considerare cutremurele vrâncene de adâncime intermediară cu magnitudini medii și 

mari specificate (MGR ≥ 5,5, respectiv MGR ≥ 6,0). 

Pentru regiunea seismogenă Vrancea, analiza datelor de catalog privind evenimentele din 

perioada instrumentală, inclusiv a celor privind seismele moderate și puternice [1], permite 

stabilirea următoarelor categorii de paternuri de seismicitate (patternuri temporale sau/și 

spațiale), corelate direct sau indirect cu nivelul de activitate seismică din anunite perioade, astfel: 

• clusterizarea sau gruparea epicentrelor/hipocentrelor, caracteristică valabilă atât pentru 

criteriul spațial (localizarea epicentrelor/hiocentrelor în lungul aliniamentului specific pe 

direcția NE-SV) cât și a celui temporal (succesiuni de șocuri principale, cutremure în 

pereche, dubleți sau multipleți, după caz). Caracterul grupat al seismicității vrâncene de 

adâncime intermediară a fost de altfel un subiect de studii ale seismologilor români 

(Popescu et al, 2001), care au evidențiat faptul că seismele cu hipocentrele cele mai adânci, 

deci generate în partea inferioară a volumului litosferic, tind să prezinte acest caracter 

clusterizat (grupat) în spațiu și în timp pentru magnitudini mai mari de 4,0, în timp ce 

același caracter grupat ar fi observabil pentru cutremurele generate în partea superioară a 

volumului litosferic dar la magnitudini mult mai mici; 

• schemele de migrație/progresie hipocentrală, care pot fi de tip descendent sau de tip 

ascendent. Aceste patternuri de migrație constau în succesiuni de evenimente care, 

pentru un anumit prag de magnitudine, prezintă o anumită relație de ordine dominantă în 

distribuția adâncimilor evenimentelor succesive: cutremure care se produc la adâncimi din 

ce în ce mai mici (pattern de migrație ascendentă) sau la adâncimi din ce în ce mai mari 

(pattern de migrație descendentă), cu mici variații admisibile în adâncimile respective. Un 

exemplu de pattern de migrație ascendentă a fost identificat de dr. Vasile Mârza în studiul 

de caz consacrat cutremurului vrâncean din 30/31 august 1986, cu următoarele evenimente 

vrâncene de magnitudini ML între 5,0 și 5,6 (tabel 3) (Marza et al, 2002): 

 

Tabel 3: Pattern de migrație/progresie hipocentrală ascendentă în perioada 1981-1986 [1],[19] 
Nr. Data Ora (UTC) Lat. Long. Adâncime ML 

1 18.07.1981 00:02:58 45,69N 26,42E 166 km 5,5 

2 25.01.1983 07:34:50 45,75N 26,64E 150 km 5,3 

3 20.01.1984 07:24:23 45,50N 26,40E 131 km 5,1 

4 21.06.1985 16:50:46 45,63N 26,37E 120 km 5,0 

5 01.08.1985 11:17:35 45,79N 26,77E 119 km 5,2 

6 01.08.1985 14:35:04 45,73N 26,62E 93 km 5,6 

7 27.04.1986 00:04:35 45,51N 27,07E 18 km 5,1 

 

Un alt exemplu, dar cu un pattern de migrație hipocentrală descendentă, este reprezentat în 

tabelul 4 (tot pentru evenimente cu magnitudinea locală ML ≥ 5,0): 

 

Tabel 4: Pattern de migrație/progresie hipocentrală descendentă în perioada 2014-2018  [1] 
Nr. Data Ora (UTC) Lat. Long. Adâncime ML 

1 22.11.2014 19:14:17 45,87N 27,15E 41 km 5,7 

2 23.09.2016 23:11:20 45,71N 26,62E 92 km 5,8 

3 27.12.2016  23:20:55 45,71N 26,60E 97 km 5,8 

4 08.02.2017 15:08:20 45,49N 26,28E 123 km 5,0 

5 02.08.2017 02:32:12 45,53N 26,41E 131 km 5,0 

6 28.10.2018 00:38:11  45,61N  26,41E 148 km 5,8 
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• scheme de migrație epicentrală sau de variabilitate intra-/inter-cluster (NE-centtu-SV), 

variații observate chiar și în cazul cutremurelor minore, cu alternanțe între cutremurele 

generate în partea nord-estica, cele cu sursă în partea centrală și cele cu sursă în partea sud-

vestică a zonei epicentrale; 

• roiurile de cutremure crustale și creșteri evidente în activitatea seismică de tip crustal din 

Vrancea sau/și din zone seismice locale apropiate (Podișul Bârladului, Câmpia Siretului 

Inferior, grupările de cutremure crustale din zonele Mărășești, Tecuci, Focșani, Râmnicu 

Sarat, Dobrogea de Nord, Câmpia Română, Subcarpații Munteniei, Făgăraș-Câmpulung);i 

• alternanța cutremurelor puternice succesive la adâncimi diferite, alternanță observată în 

perioada instrumentală, dar care poate fi extrapolată și pentru perioada anterioară celei în 

care s-au realizat înregistrări instrumentale. De exemplu, cutremurele puternice din 

1940,1977, 1986 și, respectiv, 1990, au avut surse hipocentrale diferite, fiind de remarcat 

alternanța între cutremurele cu hipocentrele situate la adâncimi foarte mari (mai mari de 

130 km), cazul evenimentelor din 1940 și 1986, și evenimentele generate la adâncimi mai 

mici de 120 km, deci în partea superioară a volumului litosferic (cutremurele din 1977 și 

1990). Prin extrapolare în trecut, având în vedere caracterul persistent și relativ stabil în 

timp al seismicității vrâncene de adâncime intermediară, este fezabil să se admită 

același caracter alternant și în cazul cutremurelor majore produse în secolele anterioare. De 

exemplu, cutremurul major din 26 octombrie 1802, cu caracteristicile de directivitate 

asemănătoare cu ale celui din 10 noiembrie 1940 (dar și cu ale seismului de mai mică 

magnitudine din 13 noiembrie 1868), este admis a fi fost generat în partea inferioară a 

blocului litosferic, la o adâncime estimată de 140-150 km. Pe de altă parte, cutremurul 

major din 23 ianuarie 1838 a avut cele mai importante caracteristici de directivitate regăsite 

în cazul seismului major din 4 martie 1977, prin urmare este viabil să se admită o adâncime 

mai mică a hipocentrului, probabil în jur de 100-110 km, comparabilă cu a evenimentului 

din 1977; 

• cutremurele multiple (patternuri temporale), perechile de cutremure sau fenomenele de 

top dublet/triplet (cazuri particulare de cutremure în perechi). Aceasta caracteristică se 

regăsește în mod regulat, pe termen lung, în cazul cutremurelor moderate și puternice 

vrâncene, fiind un element de regularitate care devine chiar pattern de seismicitate; 

• scheme de calm seismic anormal cu durate lungi, perioade de absență prelungită a 

cutremurelor minore cu frecvență de apariție tipică cvasi-lunară (ML ≥ 4,0, Mw ≥ 3,8), cu 

durate de ordinul a 3-4 luni, și care alternează cu perioade de intensificare. Ca exemple se 

pot menționa, conform datelor înregistrate în catalogul ROMPLUS [1]: 

➢ variațiile de activitate minoră anterioare cutremurului moderat din 28 octombrie 

2018, manifestate începând cu un an înainte, astfel: calm seismic între 28 octombrie 

2017 și 22 februarie 2018, activitate în creștere între 22 februarie și 25 aprilie 2018, 

calm seismic între 25 aprilie 2018 și 22 august 2018, normalizarea activității 

seismice începând din 22 august 2018 până la șocul principal moderat din 28 

octombrie 2018; 

➢ perioadele de calm seismic prelungit, cu durate de 4-6 luni, anterioare cutremurului 

major din 30/31 august 1986, citate tot în studiul dr. V.Mârza (2002), pentru 

perioada 1 august 1985-16 august 1986; 

• replicile cutremurelor puternice, mult mai slabe și în număr semnificativ mai mic decât 

cele ale cutremurelor majore cu origine în crustă (cazul seismelor din China, Turcia, 

California, Iran ș.a.). De regulă, diferența de magnitudine între șocul principal și cea mai 

puternică replică este de 2-3 grade, fapt observat în cazul seismelor majore; 

• caracterul cvasi-sezonier în producerea seismelor cu magnitudini medii și mari este un 

alt pattern de seismicitate pentru Vrancea. Acest caracter cvasi-sezonier este evident mai 

ales pentru cutremurele de magnitudini medii și mari. Din datele prezentate în tabelele 1 și 

2 rezultă frecvența mai mare a acestor cutremure cu deosebire în lunile de primăvară 

(aprilie-mai) și în cele de toamna începând cu sfârșitul lunii august continuând cu a doua 
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jumătate a sezonului de toamnă. Există și excepții, unele semnificative, dar astfel de 

patternuri în evoluția pe termen lung a activității seismice din regiunea de interes (Vrancea 

în acest caz) admit oricum o anumită variabilitate, de altfel orice fel de pattern asociat unor 

fenomene cu acest grad ridicat de complexitate admite o variabilitate inerentă, cu atât mai 

mult cu cât condițiile în care sunt generate seismele majore nu sunt invariante în timp și nu 

se repetă în mod identic în fiecare caz.  

 

3.2.1. Observații referitoare la patternurile de seismicitate pentru regiunea seismogenă 

Vrancea 

 

Referitor la patternul de migrație epicentrală pe direcția NE-SV, direcție admisă ca fiind 

în acord cu tectonica regiunii, deci cu orientarea presupusă a corpului litosferic paleo-subdus în 

regiunea Curburii Carpaților, se admite ideea de transfer de stress între sursele diferitelor 

cutremure vrâncene puternice (Ganas et al, 2010). Aceasta ar explica și proprietatea de 

clusterizare în distribuția spațială a hipocentrelor cutremurelor puternice și moderate.  Un rol 

important în acest transfer de stress ar putea fi jucat și de cutremurele de magnitudini medii care 

au epicentrele localizate, în cele mai multe cazuri, în partea centrală a ariei seismogene active, și 

în număr mai mic de cazuri în zonele de la extremitățile de NE, respectiv SV (după cum rezultă 

și din datele instrumentale specificate în tabelele 1 și 2). 

De altfel, chiar și succesiunea epicentrelor/hipocentrelor cutremurelor minore de 

adâncime intermediară tinde să respecte, în mare parte, aceleași patternuri de migrație în lungul 

direcției NE-SV, deci între cele două extremități (potrivit datelor din catalogul ROMPLUS [1]). 

 

Patternurile de pauze seismice, deci perioadele prelungite de calm seismic pentru 

evenimentele minore, pot avea anumite semnificații pe termen mediu sau chiar scurt, în funcție 

de factori care includ: 

• durata sau lungimea intervalului de timp în care activitatea minora de fond se menține la 

un nivel anormal de scăzut; 

• pragul minim de magnitudine pentru care se manifestă anomalia în activitatea seismică. 

 

De exemplu, patternurile de calm seismic anormal cu durate de ordinul a 3-4 luni (dublul 

perioadei medii dintre evenimentele minore cu apariție cvasi-lunară, cu magnitudini Mw ≥ 3,8 

sau ML ≥ 4,0) par a fi asociate cu evenimentele vrâncene moderate cu magnitudini Mw ≥ 5,0 

respectiv ML ≥ 5,5. Cu toate acestea, șocul principal de magnitudine medie nu se produce chiar 

la finalul intervalului de calm anormal, ci mai ales după o perioadă variabilă de revenire la normal 

(cazul din octombrie 2018) sau chiar de intensificare a activității seismice minore de fond (cazul 

din septembrie 2016). 

Pe de altă parte, activitatea seismică de fond poate prezenta faze de calm anormal pentru 

praguri de magnitudini chiar mai mici (de exemplu pentru magnitudini locale ML ≥ 3,0), faze 

care se instalează brusc, au durate de maxim 2-3 săptămâni și la finalul cărora se produce un 

cutremur de magnitudine medie (cazul din octombrie 2013). 

 

Distribuția hipocentrelor cutremurelor minore se poate corela, de asemenea, cu 

adâncimea hipocentrului unui viitor seism de magnitudine medie sau mare, cu un pattern de 

seismicitate legat de migrația și de clusterizarea sau gruparea epicentrală/hiocentrală, astfel: 

• un pattern de seismicitare definit prin tendința de predominare a seismelor minore cu 

hipocentre la foarte mare adâncime (în jur de 140 km) tinde să preceadă seismele moderate 

și puternice generate în partea superioară a volumului litosferic (la adâncimi de ordinul 80-

110 km). Cazurile de acest fel au fost cele din mai 1990, octombrie 2004, aprilie 2009 și 

septembrie 2016; 

• un pattern de seismicitare definit prin tendința de predominare a seismelor minore cu 

hipocentre la adâmcimi mai mici (110-130 km sau chiar mai mici de 110 km) tinde să 
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preceadă seismele moderate și puternice generate în partea inferioară a volumului litosferic 

(la adâncimi de ordinul 135-160 km). Cazurile de acest fel au fost cele din noiembrie 1940, 

august 1986, octombrie 2018. 

 

3.2.2. Observații referitoare la seismicitatea crustala si importanta acesteia pentru zona de 

seismicitate intermediara din Vrancea 

 

Activitatea seismică crustală anormală este un alt pattern de seismicitate asociat în mod 

tipic cu perioadele în care se produc cutremure moderate și puternice în regiunea Vrancea. În 

studiul de caz consacrat cutremurului din 1986 (Marza et al, 2002) este menționat un astfel de 

episod seismic anormal de intens manifestat în perioada 27 aprilie-7 august în zona orașului 

Râmnicu Sărat din judetul Buzău (cu un eveniment crustal moderat urmat de o activitate post-

șoc prelungită în timp). 

În general, cutremurele tectonice cu originea în crusta terestră au apariții sporadice în 

România, cu zone epicentrale diseminate în cea mai mare parte a teritoriului, zone care generează 

în unele cazuri manifestări de tip roi sau secvență seismică, uneori cu șocuri principale care se 

evidențiază prin magnitudini dominante în raport cu restul evenimentelor din secvență. Astfel de 

manifestări apar cu frecvențe mai mari în perioadele în care în regiunea Vrancea se produc 

cutremure moderate și puternice, înaintea sau/și după producerea evenimentelor respective.  

Zonele seismogene din Romania, definite de Moldovan et al., 2017 sunt prezentate in 

Tabelul 5, impreuna cu parametrii seismicitatii, calculati doar pentru magnitudini mai mari decat 

cele de completitudine Mc (coloana 4 in tabelul 5), pentru intreaga perioada a catalogului 

ROMPLUS pentru Vrancea cutremure intermediare si dupa 1980. Parametrii Mc si b s-au 

calculat folosind metoda celor mai mici patrate. 

 
Fig. 8. Sursele seismice din România si cutremurele cu MW>5.0 din perioada instrumentala a 

catalogului ROMPLUS 

Sursele seismice prezentate în Tabelul 5 sunt reprezentate și în Figura 8. Pe langa sursa seismica 

intermediara Vrancea se pot vedea și sursele seismice crustale din România: Vrancea crustale 
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(VRN), Depresiunea Bârlad (BD), zona Dobrogea de Nord (PD), Falia Intramoesica (IMF) și 

zonele Făgăraș Câmpulung Sinaia (FG, CP, ȘI – CMP) și Depresiunea Transilvaniei (DT) și 

Crișana Maramureș (CM), Banat (BA) și Danubiana (DA).  

Tabelul 5. Zonele seismogene de pe teritoriul României și parametrii seismicității (b,  i si a) 

Surse Coordonate 
h mediu 

(km) 
Mc Mmax b Imin Imax bi 

 i= 

bln10 

Rata activității 

seismice (a) 

VI 

45,65 26,15 

130 5,0 

7,9 

0,85 4,0 

10 

0,48 1,12183 1,762380 
45,4 26,5 

45,85 27,05 
7,7 10 

46,05 26,6 

VRN 

45,44 25,65 

30 3,0 

5,9 

0,95 2,5 

7,0 

0,6 1,38155 0,514526 
46,22 26,70 

45,75 27,90 
5,5 6,0 

44,90 27,00 

BD 

46,22 26,70 

10 3,5 5,5 0,75 2,0 6,5 0,49 1,12826 1,534712 
46,7 26,8 

46,6 27,8 

45,79 27,66 

PD 

45,23 27,60 

10 3,5 5,5 0,81 3,0 6,5 0,53 1,22405 0,360254 
45,75 27,90 

45,2 29,3 

44,67 28,74 

IMF 

44,76 26,06 

15 3,5 5,4 0,46 3,0 6,5 0,3 0,69077 0,034600 
44 27,36 

45,14 26,39 

44,8 27,33 

C

M

P 

FG 

 

45,40 24,10 

15 4,0 6,5 0,76 5,0 8,5 0,50 1,15325 0,247403 
45,15 24,60 

45,90 24,10 

45,60 24,80 

CP 

45,00 24,95 

15 4,0 5,0 0,66 5,0 6,0 0,44 1,01820 0,0865384 
45,10 25,30 

45,50 24,95 

45,50 25,30 

SI 

45,70 25,05 

15 4,0 4,9 0,65 4,5 6,0 0,43 0,98781 0,076923 
45,40 25,50 

45,80 25,20 

45,60 25,50 

DT 

46,00 23,50 

10 4,0 6,5 0,89 5,0 7,0 0,59 1,36774 0,010254 
46,10 24,50 

46,90 23,50 

46,90 

 

24,50 

 

C

M 

C

M

S1 

47,34 21,48 

15 4,0 6,5 0,56 4,5 8,0 0,56 1,29815 0,3762 
48,31 23,00 

47,96 24,84 

47,00 23,36 

C

M
S2 

48,26 19,60 

15 4,0 6,5 0,46 5,0 8,0 0,46 1,06699 0,1027 
48,72 22,72 

48,24 23,24 

47,81 20,24 

B

A 

D

A
N 

44,90 21,00  

15 4,0 5,6 0,71 5,5 8,0 0,43 0,98091 0,276700 
44,15 22,30 

45,70 21,80  

44,80 23,00 

B

A
N 

44,90 21,00  

10 4,0 5,6 0,82 5,5 8,0 0,50 1,16056 0,128800 
45,80 21,90 

46,10  20,70 

46,40 21,30 

 

O observatie asupra Tabelului 5 este legata de parametrul magnitudine de completitudine  

Mc. Acesta este esențial în studiile de seismicitate, intrucat reprezintă acea valoare minimă a 

magnitudinii pentru care sunt detectate în mod corect toate evenimentele dintr-o anumită regiune.   

Woessner și Wiemer (2005)  definesc Mc ca acea valoare a magnitudinii pentru care abaterea 

Δb este inferioară incertitudinii δb de determinare a valorii b, indicată de Shi și Bolt (1982): 
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𝛿𝑏 = 2.3 𝑏2 √
∑ (𝑀𝑖 − �̅�)𝑁

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 

In Figura 9 este prezentata o harta cu magnitudinile de completitudine acoperind 

evenimentele seismice din perioada 01 ianuarie 1990 – 01 decembrie 2020 in regiunea de 

latitudine 44.5 N – 46.5 N și longitudine 26. E – 27.5 E, arie care contine cutremurele crustale 

din zonele VRN si BD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Harta cu magnitudinile de completitudine 1990 – 2020 zona Vrancea Crustala (include 

si zona Marasesti) si o parte din BD 

In Figura 10 este prezentata o harta cu magnitudinile de completitudine acoperind 

evenimentele seismice din perioada 01 ianuarie 1990 – 01 decembrie 2020 din regiunea de vest 

a Romaniei, arie care contine cutremurele crustale din zonele DAN si BA.  
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Figura 10.  Harta Magnitudine completitudine 1990 – 2018 Domeniul Danubian si zona Hateg 

(Ghita  et al 2020) 

Parametrul Mc este esențial în studiile de seismologie și reprezintă acea valoare minimă a 

magnitudinii pentru care sunt detectate în mod corect toate evenimentele dintr-o anumită regiune.   

Majoritatea metodelor seismice se bazează pe principiul propriei similitudini (self-similarity) 

a cutremurelor. De aceea, aceste metode presupun o lege exponențială de distribuție a 

magnitudinii cutremurelor.  

Pentru aducerea la zi a valorilor din Tabelul 5 au fost utilizate alte două metode pentru 

estimarea parametrilor Mc și b și calculul distribuției frecvenței magnitudinilor: 

- Metoda stabilității parametrului b MBS; 

- Metoda testului concordanței Goodness of Fit (GFT), pentru două niveluri de încredere 

90% și respectiv 95%. 

Metoda stabilității MBS propusă de Cao și Gao (2002) constă în calculul valorii lui b prin 

metoda verosimilității maxime (maximum likelihood method) într-un algoritm iterativ, pornind 

de la o valoare inițială a magnitudinii de tăiere (cutoff) Mco. Parametrul b se calculează în funcție 

de Mc și valoarea medie �̅� a magnitudinilor evenimentelor de peste valoarea prag Mc: 

 

𝑏 =
log10 𝑒

�̅� − 𝑀𝐶

 

sau cu formula completată 
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𝑏 =
log10 𝑒

�̅� − (𝑀𝐶 −
∆𝑀𝑏𝑖𝑛

2 )
 

unde ∆𝑀𝑏𝑖𝑛 reprezintă lățimea intervalului de grupare a evenimentelor din secvență / catalogul 

seismic, iar celelalte mărimi își păstrează semnificația.  

Algoritmul iterativ al metodei stabilității propus de Cao și Gao calculează pe b pornind de la 

o valoare Mc inițială (de ex., Mc=2.5), mărită la fiecare iterație cu pasul de 0.05, până când 

diferența Δb dintre două valori consecutive ale lui b este inferioară unei limite impuse (de ex., 

Δb<0.03). 

In Figurile 11-15 sunt aplicate cele trei metode MBS si GFT 90% si 95% pentru determinarea 

parametrului b si Mc pentru zona Vrancea, cutremure intermediare, pentru diferite perioade de 

timp. 

 
Figura 11. Distributia frecventa-magnitudine pentru intreg catalogul 984-2018 (7276 

evenimente, Mmax 7.9) 

 

 
Figura 12. Distributia frecventa-magnitudine pentru perioada 1901-2018 (7178 

evenimente, Mmax 7.7) 
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Figura 13a. Distributia frecventa-magnitudine pentru perioada 1977-2018 (6664 

evenimente, Mmax 7.4) 

 

 
Figura 13b. Distributia frecventa-magnitudine pentru perioada 2000-2018 (3920 

evenimente, Mmax 6.0) 

 

Aceste studii se vor realiza detaliat in etapele urmatoare pentru toate zonele seismogene 

din Romania pentru diferite perioade de timp ale cataloagelor. 

 

Zonele de interes în care activitatea seismică de tip crustal poate fi corelată cu potențiala 

intensificare a activității seismice vrâncene sunt: 

• Podișul Bârladului din BD; 

• Moldova de Sud-Câmpia Siretului Inferior din nordul BD; 

• grupările epicentrale de la Mărășești, Tecuci, Focșani și Râmnicu Sărat din zona VN; 

• Dobrogea de Nord și Nord-Estul Munteniei, inclusiv cutremurele din zona Brăila-Galați din 

zona PD; 

• Câmpia Română și Subcarpații Munteniei – care contine atat IMF dar si cutremurele mai 

mici din zona Olteniei si Gorjului; 

• Făgăraș-Câmpulung (inclusiv seismele din zonele Sinaia și Moroeni, care în unele cazuri se 

produc la adâncimi din domeniul subcrustal) din zona CMP. 
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Se pot menționa câteva exemple relevante pentru acest pattern de seismicitate, cu 

manifestări seismice crustale înregistrate în limitele unei perioade de maxim 1 an care a inclus și 

cutremurul vrâncean moderat sau puternic, după caz: 

 

• cutremurul vrâncean din 30/31 august 1986 (tabel 1): perioadă care a inclus episodul de 

seismicitate crustală din zona Râmnicu Sărat din perioada 27 aprilie-7 august 1986 [1]; 

• dubletul din 30 și 31 mai 1990 (tabel 1): perioadă care a inclus roiul de cutremure crustale 

din zona Vrâncioaia din 18 august 1989, cutremurele din Carpații Orientali-zona Toplița 

din 24 noiembrie și 6 decembrie 1989, o secvență seismică de mică amploare în zona 

Râmnicu Sărat la 6 ianuarie 1990, cutremurele din Podișul Bârladului din 19 iulie 1990, 

precum și seismele din zona Mărășești din 14 octombrie și 11 noiembrie 1990. O nouă 

secvență seismică mai semnificativă s-a produs în zona Râmnicu Sărat la 1 septembrie 1991 

[1]; 

• cutremurul vrâncean din 27 octombrie 2004 (tabel 1): perioadă care a inclus episodul de 

seismicitate crustală din zona Focșani-Râmnicu Sărat din 30 aprilie 2004, cutremurul din 

Făgăraș-Câmpulung din 19/20 mai 2004, precum și seismul moderat din Dobrogea de 

Nord-zona Tulcea din 3 octombrie 2004 [1]; 

• cutremurul vrâncean din 25 aprilie 2009 (tabel 1): perioadă care a inclus secvența de 

cutremure crustale din Munții Vrancei-Valea Zăbalei din septembrie-octombrie 2008, cu 

un șoc principal și zeci de replici până la sfârșitul lunii octombrie, la care se adaugă o 

secvență seismică minoră din zona Râmnicu Sărat înregistrată la 6 decembrie 2009 (tot de 

tip șoc principal și replici) [1]; 

• cutremurul vrâncean din 6 octombrie 2013 (tabel 1): perioadă care a inclus o accentuare a 

seismicității crustale în cea mai mare parte a țări, cu mișcări seismice de mică adâncime în 

Făgăraș-Câmpulung/Depresiunea Loviștei (27 februarie), Delta Dunării-la Sud de Sulina 

(2 martie), Moldova de Sud-zona Adjud (16 martie), precum și secvența seismică din zona 

Galați din perioada septembrie-octombrie 2013, cu 3 paroxisme (șocuri principale având 

magnitudini ML 3,8-3,9) înregistrate cu 2 până la 6 zile înaintea cutremurului  de adâncime 

intermediară din 6 octombrie. Secvența seismică din zona Galați a cunoscut o scădere 

rapidă imediat după cutremurul vrâncean din 6 octombrie. În același context ar putea fi 

încadrat și cel mai puternic cutremur crustal din Vrancea produs la 22 noiembrie 2014 în 

zona Mărăsești-Panciu (ML 5,7) [1], având originea pe o extensie nord-vestică din județul 

Vrancea a faliei crustale dobrogene Peceneaga-Camena. Se admite că un eveniment similar 

celui din 2014 a mai avut loc la 1 martie 1894, seism care s-a produs într-un context definit 

prin cutremurele vrâncene puternice de adâncime intermediară din 17 august 1893 și 31 

august 1894 (tabel 2); 

• dubletul din 23/24 septembrie și 27/28 decembrie 2016 (tabel 1): perioadă care a inclus 

cutremurul produs la 29 decembrie 2015 în Făgăraș-Câmpulung (cel mai important 

eveniment crustal local înregistrat în această regiune seismogenă după 2004), precum și un 

seism minor înregistrat în noaptea de 5/6 iunie 2016 în Sud-Estul Transilvaniei, judetul 

Brașov, cu hipocentrul determinat la o adâncime de 55 km (ML 3,7) [1]; 

• cutremurul vrâncean din 28 octombrie 2018 (tabel 1): perioadă care a inclus cutremurul 

crustal produse în apropierea orașelor Buzău (la 24 februarie 2018), seismul din zona 

Mărășești-Odobești (8 septembrie 2018) și secvența seismică din Câmpia Română-zona 

Căzănești-Pogoanele din perioada 7-19 octombrie 2018 [1]. 

 

Astfel de exemple se pot identifica și pentru celelalte seisme vrâncene moderate și 

puternice înregistrate instrumental. De exemplu, evenimentul major din 4 martie 1977 a fost 

precedat de activități seismice crustale în Carpații Orientali (cutremurul din zona Bicaz din 15 

octombrie 1976) și, de asemenea,  a fost urmat de un număr semnificativ de seisme minore în 

Câmpia Română, cu deosebire în lungul faliei Intra-Moesice (Estul Munteniei). 
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Pentru acest pattern de seismicitate se admite o delimitare a zonelor epicentrale cu 

activități relevante situate pe o rază de cca. 170-200 km în jurul zonei seismogene Vrancea, dar 

acesta poate fi o temă de investigare ulterioară mai detsliată prin colectarea de noi date. De 

asemenea, se admite o fereastră de timp de încadrare de aproximativ 1 an în care se observă astfel 

de evenimente cu originea în crusta terestră, la o rată de apariție care depășește seismicitatea 

anuală în zonele respective și cu magnitudini mai mai mari decât ale seismelor cu frecvență tipică 

de apariție anuală. 

 

Referitor la patternul de clusterizare (grupare) a seismicității de adâncime intermediară 

din Vrancea, caracteristică deja abordată și intens studiată în lucrări științifice de specialitate 

(Popescu et al 2001), analiza datelor privind localizarea epicentrelor cutremurelor  vrâncene 

subcrustal, chiar și pentru cazul evenimentelor minore, arată tendința de distribuire în lungul unui 

aliniament pe direcția NE-SV, cu existența unor grupări hipocentrale diferențiate prin localizarea 

spațială, dar și prin adâncimile corespunzătoare. Tendința de grupare hipocentrală este mai 

evidentă pentru evenimentele generate în partea inferioară a corpului litosferic, la adâncimi mai 

mari de 130 km, între grupările hipocentrale de seisme de foarte mare adâncime fiind observate 

și evenimente cu hipocentre localizate în partea superioară (adâncimi mai mici de 120 km). De 

asemenea, este de remarcat tendința de creștere a adâncimii dinspre Est spre Vest (Radulian et 

al., 2008). 

 

4. Formele de seismicitate ca factori precursori. Abordare matematica în cazul 

cutremurelor Vrancene 

 
Seismologii sunt de acord în prezent asupra faptului că procesele seismogene implică 

forme specifice de seismicitate care se manifestă prin grupări în timp, în spaţiu sau după energie. 

Cu alte cuvinte, cutremurele nu sunt produse aleator în spaţiu, timp şi după mărime, iar grupările 

de cutremure reflectă procese fizice, geodinamice, reologice specifice care intervin la diferite 

scări ale procesului seismic. Grupările sunt puse totodată în legătură cu prezenţa 

neomogenităţilor la orice scară a fenomenului de seismogeneză.  

 Formele de seismicitate reprezintă un subiect în care s-au înregistrat, conform lui Wyss 

et al., 1999, progrese remarcabile legate de înţelegerea seismotectonicii şi a hazardului 

cutremurelor. Dintre acestea putem aminti: studiul preşocurilor şi a fenomenelor de accelerare a 

eliberării momentului seismic pentru estimarea probabilităţii de apariţie a şocului principal, 

studiile diferenţelor dintre mecanismele focale ale preşocurilor în comparaţie cu cele tipice 

seismicităţii de fond, ca indicator al schimbărilor în diagrama seismicităţii, lacuna şi liniştea 

seismică, variaţiile valorii lui b din relaţia frecvenţă-magnitudine, efectele alunecării aseismice 

asupra variaţiei tensiunilor şi distribuţiei cutremurelor mici (Kato şi Hirasawa, 1999), studiul 

distribuţiei seismicităţii hipocentrelor microcutremurelor ca indicator al zonelor blocate într-o 

zonă seismogenă particulară (Matsumura şi Kato, 1999), monitorizarea schimbării temporale a 

spectrului undelor seismice prin analiza frecvenţelor predominante ale undelor P şi S. 

 Din punct de vedere teoretic, au fost dezvoltate recent modele seismogene ierarhice 

complexe, cu interacţii multiple la diferite scări şi care prezintă comportament neliniar. Conform 

acestor modele, distribuţiile frecvenţă de apariţie – magnitudine şi Omori, descoperite în jurul 

anilor 50 ai secolului trecut ca legi empirice, sunt distribuţii fundamentale ale fenomenului 

seismic cu caracter universal care exprimă proprietăţi fizice esenţiale care dirijează desfăşurarea 

procesului seismogen. Ele reprezintă expresia cea mai simplă a interacţiilor multiple care 

caracterizează sistemele seismotectonice, ca sisteme ierarhice complexe. Analiza datelor de 

observaţie recente în cadrul modelării sistemelor neliniare arată că cutremurele pot fi 

caracterizate prin sisteme dinamice puternic corelate (Knopoff et al., 1996; Bowman et al., 1998; 

Gross şi Rundle, 1998; Brehm şi Braile, 1999).  

Simulările sugerează că seismicitatea poate fi descrisă printr-o funcţie de fază într-un 

spaţiu multi-dimensional de corelaţie (Mori and Kuramoto, 1998; Rundle et al., 2000; Holmes et 
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al., 1996). Exemple de astfel de funcţii de fază se găsesc în sistemele mecanicii cuantice, dar şi 

în sistemele macroscopice, ca în cazul turbulenţei slabe în fluide şi în cazul sistemelor reacţie-

difuzie (Mori and Kuramoto, 1998). Aceste rezultate sugerează că formele de seismicitate spaţio-

temporală reflectă existenţa corelaţiilor spaţio-temporale în câmpurile de tensiune şi deformare 

(Rundle et al., 2000). Formele de corelatie spaţio-temporală se formează şi evoluează pe intervale 

de ordinul anilor înaintea producerii şocurilor majore. Intervale de timp mai mari şi arii de 

corelaţie mai extinse sunt asociate cu şocuri majore mai puternice. In prezent, astfel de metode 

sunt aplicate pentru cutremurele din sudul Californiei, unde au fost puse în evidenţă variaţii 

sistematice care preced cutremurele recente. Simulările numerice identifică structuri spaţio-

temporale coerente în seismicitate, legate direct de existenţa unei structuri corelate în câmpul de 

tensiune şi deformare caracteristic zonei seismogene.   

Formele de seismicitate pot fi puse în legătură şi cu procesele de nucleere la cutremure. 

Teoria nucleerii a fost introdusă în urma observaţiilor experimentale ale ruperii în laborator 

(Dieterich, 1994) şi a fost propusă pentru modelarea cantitativă a efectelor de grupare a 

cutremurelor (s-a observat că diferite fenomene de grupare îşi au originea în procesele de 

nucleere dependente de timp şi tensiune). Modelul de nucleere presupune proprietăţi constitutive 

dependente de rată şi stare, omniprezente în experimentele de laborator şi confirmate cantitativ 

şi în experimente de laborator la scară mare (Dieterich şi Kilgore, 1996). Dacă extrapolăm 

procesul de nucleere la ratele tensiunii tectonice, rezultă că apariţia cutremurelor puternice este 

precedată de un interval de timp lung (luni până la ani) caracterizat printr-un proces de alunecare 

lentă pe o zonă de dimensiuni finite. Odată declanşat procesul de nucleere, sistemul devine 

puternic instabil (sistemul devine sensibil la orice perturbaţie care poate declanşa astfel şocul 

major).  Modelele de nucleere presupun că accentuarea fenomenelor de grupare a cutremurelor 

înaintea cutremurelor mari se datorează acestei sensibilităţi a sistemului la variaţiile de tensiune 

induse de cutremurele care preced colapsul.  

   In sfârşit, analiza formelor de seismicitate reprezintă un mijloc de a investiga 

comportarea tensiunii tectonice dintr-o regiune dată. Se presupune că variaţiile ratei de generare 

a cutremurelor într-un volum dat sunt strâns legate de variaţiile de tensiune (Dieterich şi Okubo, 

1996; Kato et al., 1997). O serie de fenomene precursoare propuse pleacă de la ipoteza 

schimbărilor în rata seismicităţii: liniştea seismică localizată (Reasenberg şi Matthews, 1988; 

Wyss, 1997), activarea regională (Habermann şi Creamer, 1994; Kossobokov şi Carlson, 1995) 

şi eliberarea accelerată a momentului seismic (Bufe et al., 1994; Varnes, 1989). 

Problema care se pune în identificarea precursorilor este gradul de încredere al detectării 

unei anomalii reale. Având în vedere prezenţa fluctuaţiilor statistice inerente datorate procesului 

în sine şi erorilor de măsurare, o problemă fundamentală o reprezintă extragerea şi delimitarea 

regularităţilor şi corelaţiilor cu caracter predictiv din fluxul seismic aparent aleator.  In cele mai 

multe cazuri, variaţiile seismicităţii nu sunt suficient de ample comparativ cu fluctuaţiile 

activităţii de fond pentru a permite o predicţie de termen mediu sau lung de încredere. Alte 

probleme rămase încă deschise sunt: în ce măsură anomaliile detectate ca posibili precursori se 

corelează cu magnitudinea evenimentului aşteptat şi dacă includerea în cataloage a 

microcutremurelor conduce la o mai bună individualizare a anomaliilor de seismicitate cu 

caracter precursor.   

 

4.1. Forme de seismicitate la scara ciclului seismic/pe termen lung 

 

4.1.1. Cutremure caracteristice 

 

 Formele de seismicitate pot fi considerate la diferite scări de timp şi spaţiu. De exemplu, 

pe termen lung, o formă de seismicitate o reprezintă generarea cutremurelor caracteristice. Dacă 

pentru o zonă seismogenă dată putem defini suficient de bine aria specifică de generare a 

seismicităţii şi rata medie de evoluţie în timp a activităţii, atunci putem arăta că pentru acest tip 

de sursă ne aşteptăm la generarea de şocuri majore de o mărime caracteristică (Schwartz et al., 
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1981; Ellison şi Cole, 1997). Este şi cazul zonei Vrancea, unde nu ne aşteptăm ca evenimentele 

majore să depăşească un domeniu caracteristic de magnitudine (Mw 7.6 – 7.9). 

 Observarea pe intervale de timp suficiente de mari a unor variaţii persistente de 

seismicitate poate fi pusă pe seama existenţei unor segmente active sau inactive distincte în 

componenţa zonei seismogene. Aceste segmente sunt caracterizate printr-o dimensiune spaţială 

relativ bine definite şi printr-o rată de activitate în timp relativ constantă în timp. In aceste condiţii 

putem caracteriza segmentul seismogen printr-o mărime caracteristică a evenimentelor majore, 

care se corelează cu dimensiunea spaţială şi nivelul ratei de producere a seismicităţii.  

 

4.1.2 Eliberarea de energie seismică la scara ciclului seismic din zona Vrancea 

 

 Analizele efectuate privind seismicitatea în sursa seismică vrânceană de adâncime 

intermediară scoate în evidenţă existenţa a două segmente seismogene capabile să producă 

cutremure majore: un segment superior (h < 115 km) şi un segment inferior (h > 115 km).  

Dacă reprezentăm curbele de variaţie în timp a momentului seismic cumulativ (curbele 

Benioff) între două cutremure majore succesive (Figura 14) şi dacă ţinem cont că şocurile majore 

sunt generate alternativ în segmental superior (h < 115 km) şi cel inferior (h > 115 km) al 

volumului seismogenic, observăm că modurile de acumulare/eliberare de energie au tendinţa să 

fie diferite în cele două segmente: acumularea momentului seismic se apropie de un proces cu 

eliberare accelerată a momentului seismic în segmentul inferior, în timp ce eliberarea 

momentului seismic este decelerată în segmentul superior. 

 

 
Figura 14. Procese de cumulare în cicluri seismice succesive înregistrate în ultimii 100 de ani în 

zona Vrancea, după cum sunt evidenţiate de curbele Benioff (Rogozea, et al., 2009 si Popa et 

al, 2009) 

 

 Dacă această schemă de evoluţie este corectă şi prin urmare poate fi extrapolată în timp, 

am avea la îndemână o metodă de prognoză pe termen mediu sau lung, conform căreia ne 

aşteptăm ca următorul cutremur major să se producă în segmentul inferior. Evident, astfel de 

instrumente de prognoză sunt de interes, având în vedere faptul că magnitudinea şi adâncimea 

caracteristice viitorului cutremur aşteptat în Vrancea implică scenarii diferite în ceea ce priveşte 

distribuţia efectelor pe teritoriul României şi în ţările vecine. 
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Aceasta schema de evolutie a fost realizata si de Enescu si Enescu, 1996 si Enescu, 2008.  

În lucrarea din 1996, D. Enescu și B. D. Enescu au arătat că aproape sigur următoarele cutremure 

majore din Vrancea (Mw> 6.7) vor avea loc într-unul din anii 2006, 2007 sau 2008, ceea ce nu 

s-a întâmplat. Dar în ultima sa lucrare din 2008, D. Enescu a publicat un studiu privind evoluția 

eliberării de energie seismică (Figura 15) folosind filtrul predictiv Wiener și graficele Benioff 

pentru a prognoza cutremurele din Vrancea (România), iar concluziile pot fi rezumate după cum 

urmează (Enescu , 2008): 

 

 
Figura 15. Graficele Benioff pentru cutremurele din Vrancea in perioada 1890–2005 (dupa 

Enescu 2008) 

 

1. Graficele Benioff par să indice că următorul eveniment in Vrancea va avea loc mai devreme 

în perioada de timp 2010-2011 sau între 2012-2013, (MGR ≈6,5; MW ≈ 6.7) – Aceasta predictie 

nu a fost realizata 

2. Rezultatele obținute folosind filtrul predictiv Wiener sugerează că următorul cutremur major 

Vrancean MW> 6,7 va avea loc în perioada de timp 2018-2019 - Aceasta predictie nu a fost nici 

ea realizata 

3. Cutremurele din Vrancea cu MGR <6,5 sau MW <6,7 ar putea apărea oricând; nu sunt 

considerate periculoase. 

In Anexa 1 la acest Raport este prezentata esenta articolului lui Enescu, 2008, cu explicarea 

metodelor folosite si o aplicare primara a acestora pentru catalogul adus la zi pentru zona Vrancea 

cutremure intermediare. In etapele urmatoare se va studia oportunitatea aplicarii metodei in 

studiile de AI si ML. 
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4.1. Distribuţii spaţio-temporale ale seismicităţii 

 

 In condiţiile în care localizările cutremurelor dintr-o zonă seismică dată sunt de mare 

acurateţe, neomogeniţăţi specifice ale distribuţiei spaţiale detectate la un moment dat în decursul 

evoluţiei sistemului seismogenic pot fi fenomene precursoare ale şocurilor majore. Acestea pot 

consta, în principiu, din intensificări sau dimpotrivă lacune ale activităţii seismice în domenii 

spaţiale corelate cu localizarea zonei de nucleere a viitorului cutremur şi dimensiunea zonei de 

rupere a acestuia. Deasemenea sunt de interes migrările spaţio-temporale, care pot deliminta 

eventual zona de nucleere a viitorului cutremur. Perturbaţii de acest fel au fost semnalate în cazul 

mai multor zone de pe glob. Ele se manifestă ca grupări spaţiale şi pot fi detectate cu ajutorul 

metodei statisticii fractale şi multifractale. Un exemplu îl oferă distribuţia hipocentrelor 

localizate cu un an înaintea producerii cutremurului vrâncean din 30 august 1986 care pune în 

evidenţă o lacună seismică care delimitează aproximativ zona de nucleere a şocului principal 

(Trifu, 1987).   

 

4.2.1 Lacuna seismică 

 

 In cazul cutremurelor vrâncene majore din 1977 şi 1986 au fost semnalate anomalii 

precursoare de tip lacună seismică (Mârza, 1979; Mârza, 1982; Apostol et al., 1985). Lacuna 

seismică evidenţiată pentru cutremurul din 4 martie 1977 (Mârza, 1979) este, după cunoştinţa 

noastră, primul caz de lacună seismică asociată unui cutremur de adâncime intermediară. 

Extinderea spaţială a lacunei se corelează cu aria ruperii la cutremurul major asociat: 85 – 130 

km în 1977 şi 120-145 km în 1986 (în adâncime). In 1977 anomalia a apărut cu circa 3015 de 

zile înainte de declanşarea şocului major în timp ce în 1986 ea a apărut cu 2383 de zile înainte 

de declanşarea şocului major. De remarcat că în ambele cazuri activitatea seismică în zonele 

adiacente lacunei nu a scăzut relativ la activitatea de fond, ci dimpotrivă. Referitor la aceste 

rezultate, putem face o serie de remarci generale: 

1. atragem atenţia că având în vedere erorile de localizare inerente, este deocamdată riscant 

să afirmăm cu certitudine că aceste fluctuaţii ale seismicităţii pot indica cu mare 

certitudine iminenţa declanşării unui eveniment major; 

2. detectarea unei anomalii precursoare de tip lacună sau activare seismică trebuie să aibă la 

bază  o măsură cantitativă obiectivă şi reproductibilă şi de preferinţă o modelare 

matematică care să precizeze limitele statistice ale predicţiei; 

3. nu a fost pusă în evidenţă nici o anomalie similară în cazul cutremurului din 1990, generat 

aproximativ în acelaşi domeniu de adâncime ca evenimentul din 1977.   

 O migrare spaţio-temporală a activităţii seismice înainte de producerea cutremurului 

major din 1986 a fost semnalată pe de o parte de Mârza et al. (1986), iar pe de altă parte de 

Radulian şi Trifu (1991). Primii autori au semnalat o migrare a hipocentrelor cutremurelor de 

magnitudine ML  5 începând cu anul 1981 de la adâncimi mari (166 km), progresând gradat 

către zona focală a şocului din 1986, sfârşitul migrării fiind eventual marcat de preşocul din 16 

august 1986 (ML = 5.2) produs la 148 km adâncime. Ultimii autori au pus în evidenţă trei grupări 

succesive de cutremure care se propagă de la baza zonei active (h ~ 150 km) la regiunea din jurul 

asperităţii majore a cărei rupere a declanşat şocul major din 1986 (h ~ 130-140 km). Această 

migrare a fost interpretată ca fiind cauzal legată de un proces de relaxare a tensiunii tectonice în 

partea de jos (h ~ 140-160 km) care a condus la o creştere a tensiunii efective pe asperitatea 

majoră din zona focală.   

 

4.2.2 Distribuţii fractale 

 

Studiile din ultimul timp referitoare la proprietăţile seismicităţii din diferite zone 

seismogene de pe Glob au scos în evidenţă structura fractală sau multifractală (ierarhică) a 

procesului seismic şi faptul că procesul seismic nu poate fi considerat un simplu proces aleator 
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(de tip Poisson). De asemenea, s-a făcut o serie de prime încercări de a lega proprietăţile de 

grupare ale cutremurelor în timp, spaţiu şi după mărime de caracteristicile seismotectonice, 

reologice şi fizice ale procesului seismogenic. Reconstrucţia caracteristicilor spaţio-temporale 

ale seismicităţii prin aplicarea unor algoritmi bazaţi pe modelarea sistemului seismogenic ca un 

sistem ierarhic neliniar (haotic), precum şi prin aplicarea diferitelor tehnici de recunoaştere a 

formei (Keilis-Borok şi Rotwain, 1990; Keilis-Borok şi Kossobokov, 1990) sunt  utilizatate de 

câţiva ani la predicţia de termen mediu a cutremurelor. 

Aşa cum s-a afirmat în mai multe studii (Kagan şi Knopoff, 1978, 1980, 1981; Sadovski 

et al., 1984; Ogata, 1988; Hirata, 1989, Hirata şi Imoto, 1991; Godano, 1991) procesul de 

generare a cutremurelor prezintă o structură fractală care se manifestă în distribuţiile spaţială, 

temporală şi după mărime. Conceptul de fractal, sau grupare invariantă la scară se aplică la 

analiza în timp, spaţiu şi după mărime a distribuţiei cutremurelor dintr-o regiune seismică dată. 

Pentru studiul cât mai corect din punct de vedere statistic al grupării fractale se examinează 

distribuţiile evenimentelor pe un domeniu cât mai extins al scării.  

Caracterul fractal în spaţiu, în timp şi după mărime al seismicităţii se regăseşte în valorile 

dimensiunii fractale (D), ratei de scădere în timp a secvenţelor de replici din legea lui Omori (p) 

şi pantei relaţiei frecvenţă-magnitudine (b). Această structură fractală se manifestă nu numai ca 

o proprietate intrinsecă a fenomenului fizic de producere a cutremurelor, dar şi la nivelul 

fracturării experimentale a rocilor (Mogi, 1967; Scholz, 1968; Hirata, 1987). Ea se manifestă pe 

un interval extins de scară, de la 10-6 la 105 m. Proprietatea esenţială a structurilor fractale este 

invarianţa la scară.  

 

Structura fractală spaţială 

 

 Pentru a măsura structura fractală a distribuţiei în spaţiu a cutremurelor se utilizează 

metoda integralei de corelaţie, definită pentru distribuţia spaţială a hipocentrelor unui subset 

{Xi}i=1
K prin 

                               2 

 C(r) =                     K(R  r)                                                                  (1)                      

      N(N+1)  

 

unde K (R<r) este numărul de perechi de hipocentre (Xi, Yi) cu distanţe R între ele mai mici decât 

r (Grassberger şi Procaccia, 1983). Dacă distribuţia hipocentrelor are o structură fractală obţinem 

următoarea relaţie:  

 C(r)  rD
2                                                                                             (2) 

unde D2 este dimensiunea de corelaţie. Logaritmând ecuaţia (5) se obţine,  

 log c(r) = D2 log r + a                                                                           (3) 

 cu panta egală cu dimensiunea fractală D2 a hipocentrelor cutremurelor unui subset. 

 S-au analizat simultan corelaţiile posibile între dimensiunea fractală şi panta b a 

distribuţiei frecvenţă de apariţie – magnitudine şi evoluţia lor în timp (prin tehnici de tip fereastră 

mobilă).  

 Studiile care s-au ocupat cu analiza distribuţiei fractale în spaţiu a zonei Vrancea 

subcrustale au plecat de la structura în segmente active a sursei. Prezenţa a două sau chiar trei 

segmente active capabile să genereze cutremure majore caracteristice a fost pusă în evidenţă din 

analizele seismicităţii, inversiei tomografice şi modelările geodinamice. Astfel, o serie de lucrări 

anterioare arată că activitatea seismică din zona Vrancea prezintă o lacună seismică (e. g., Fuchs 

et al., 1979) între 40-60 km adâncime care separă seismicitatea crustală de cea subcrustală. 

Regiunea subcrustală la rândul ei se divide în două segmente distincte (Trifu şi Radulian, 1991) 

sau chiar în trei (Oncescu, 1986, Enescu şi Enescu, 1998, Popescu et al., 2001). Aceste 

neomogenităţi spaţiale sunt corelate, fără îndoială, cu diferenţe semnificative ale proprietăţilor 

reologice şi fizice (regim termic, tranziţii de fază, migraţia fluidelor). 
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 Pentru investigarea proprietaţilor de grupare în spaţiu ale cutremurelor subcrustale 

vrâncene, Popescu et al. (2001) au plecat de la o structură a zonei seismogene formată din două 

segmente, un segment superior (domeniul de adâncime 60  h < 110 km) şi un segment inferior 

(domeniul de adâncime 110  h < 220 km). In primul segment s-au produs cutremurele din martie 

1977 şi mai 1990 (Mw = 7.4 şi Mw = 6.9), iar în al doilea segment cutremurele din noiembrie 1940 

şi august 1986 (Mw = 7.7 şi Mw = 7.1). Analizele distribuţiei hipocentrelor cutremurelor vrâncene 

subcrustale au scos în evidenţă diferenţe semnificative între seismicitatea părţii superioare a 

plăcii subduse şi cea a părţii inferioare. Regimul seismic din cele două zone diferă atât ca număr 

de cutremure, cât şi ca mărime şi se corelează cu variaţiile puse în evidenţă în proprietăţile de 

scalare ale sursei seismice (Trifu şi Radulian, 1991; Enescu şi Enescu, 1998; Bazacliu şi 

Radulian, 1999; Popa şi Radulian, 2001; Popescu et al., 2000).  

 Pentru determinarea dimensiunii fractale a distribuţiei spaţiale a hipocentrelor D2 şi a 

variaţiei ei în timp s-a făcut relocalizarea tuturor cutremurelor din catalogul utilizat. In vederea 

analizei variaţiei temporale a dimensiunii fractale a distribuţiei hipocentrelor, setul de 

evenimente a fost divizat în subseturi de 100 de cutremure decalate cu o fereastră mobilă de 10 

evenimente. Integrala de corelaţie C(r) a fost estimată pentru fiecare subset aplicând formula (1). 

Din reprezentarea grafică a ecuaţiei (3) s-a determinat domeniul pe care aceasta este liniară şi 

deci distribuţia spaţială a hipocentrelor este fractală; acest domeniu de liniaritate al distribuţiei a 

fost găsit în toate cazurile log r   [0.7, 1.1], respectiv r  [5, 13 km].  

 Dimensiunea fractală D2 a distribuţiei spaţiale a hipocentrelor evenimentelor subcrustale 

vrancene rezultată are o comportare staţionară pe intervalul de timp analizat, atât pentru 

segmentul superior, cât şi pentru segmentul inferior, cu valori între 1.71 şi 1.83 în primul caz şi 

între 1.65 şi 1.91 în al doilea caz. Valoarea dimensiunii fractale este ceva mai mică în segmentul 

inferior comparativ cu cel superior indicând o tendinţă de grupare mai mare în spaţiu în zona 

inferioară a volumului subdus. S-a făcut o analiză a distribuţiei fractale şi după adâncime, 

rezultând aceeaşi tendinţă stationară a valorilor pentru segmental superior (valori între 0. 81 şi 

0.98) şi pentru segmental inferior (valori între 0.97 şi 1.09). 

 

Structura fractală temporală 

 

Analiza distribuţiei temporale a cutremurelor vrâncene subcrustale, particularizată pe cele 

două volume seismic active delimitate pe adâncime, în care s-au produs cutremurele majore, se 

bazează pe evidenţierea proprietăţilor de grupare în timp ale cutremurelor. In acest scop, au fost 

aplicate testele statistice ale distribuţiei timpilor dintre evenimente succesive şi coeficientului de 

variaţie, precum şi metoda lui Smalley et al. (1987) seriilor temporale ale cutremurelor 

subcrustale vrâncene. 

 

Metoda propusă de Smalley et al. (1987) 

Problema de bază pe care o abordăm este distribuţia temporală a N cutremure dintr-o 

sursă seismică bine definită care s-au produs în intervalul de timp o. Se defineşte perioada 

proprie a sistemului ca raportul o/N. Pentru studiul fractal al setului de date, se împarte intervalul 

total într-o serie de intervale mai mici  definite de:  

 = o/n, n=2, 3, 4….                                                                  (4) 

Gradul de grupare a cutremurelor este dat de fracţiunea x() a intervalelor de timp în care 

s-a produs cel puţin un cutremur ca funcţie de lungimea intervalului . In cazul unei distribuţii 

uniforme în timp a cutremurelor se poate scrie:  

 

                   (N)/o         dacă  < o/N 

  x =                                                                                 (5) 

                   1                   dacă  > o/N 
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Dacă numărul de cutremure este mai mare decât numărul de intervale, atunci în fiecare 

interval de timp se produce câte un cutremur x() = 1. Dacă numărul de cutremure N este mai 

mic decât numărul de intervale , n = o/, atunci x = N/n.  

 In concordanţă cu Smalley et al. (1987), dacă reprezentăm grafic în scară dublu 

logaritmică fracţiunea de intervale de timp x() care conţin cutremure în funcţie de lungimea 

intervalului  printr-o relaţie de forma:  

  

log x = Dt log  + c                                                                    (6) 

 

putem defini dimensiunea fractală temporală Dt care măsoară gradul de grupare în timp a 

seismicităţii. Cel mai mic interval de timp considerat este o, iar următoarele intervale sunt o la 

puteri superioare ale lui 2.  Gruparea fractală este cu atât mai mare, cu cât porţiunea liniară a 

funcţiei log x = f(log ) se abate mai mult de la o distribuţie uniformă, caracterizată printr-o pantă 

1 în scară dublu logaritmică. Pentru fiecare caz în parte, porţiunea liniară este delimitată de o 

limită inferioară 1, unde curba observată log x() = f (log ) se intersectează cu funcţia uniformă, 

şi o limită superioară 2 începând de la care log x() = f (log ) se curbează.  

Pentru a testa aplicabilitatea abordării fractale la studiul variaţiei temporale a seismicităţii 

subcrustale din Vrancea, Popescu et al. (2001) au aplicat metoda lui Smalley et al. (1987) separat 

pentru cele două segmente seismic active ale sursei vrâncene. Au fost luate în considerare 

evenimentele din catalogul Romplus pentru care seismicitatea este considerată completă (din 

analiza distribuţiei frecvenţă de apariţie – magnitudine), respectiv evenimentele cu magnitudinea 

M  2.5 (magnitudinea de completitudine) pentru segmental superior şi M  2.8 (magnitudinea 

de completitudine) pentru segmental inferior. Cel mai mic interval de timp o considerat a fost 

de două minute, iar următoarele intervale sunt puteri superioare ale lui 2 ale acestui interval. 

 Estimarile coeficienţilor (Dt, c, coeficienţii de corelaţie, R şi abaterea standard ) care 

intervin în ecuaţiile de forma (3) pentru toate cazurile (perioade de timp şi magnitudini prag), 

dimensiunile fractale obţinute (Dt) precum şi intervalele de timp (t =2n) pentru care gruparea 

temporală este un fractal sunt sintetizate în Tabelul 6 şi reprezentate grafic în Fig. 16 a, b, c. 

 

Tabelul 6.  

Interval de 

adâncime 

Mprag Dt c R  t=2n 

   0 – 110 km  2.5  0.920.01 -2.290.01 0.999 0.02 2-26 

   110 – 220 km  2.8 0.870.03 -1.820.04 0.996 0.05 2-26 

  0 – 220 km  2.8 0.870.02 -1.780.02 0.998 0.03 2-25 

 

Analiza rezultatelor conduce la următoarele concluzii: 

a)  dimensiunea fractală, Dt, a distribuţiei temporale a cutremurelor subcrustale vrâncene 

variază într-un domeniu relativ mic, Dt  [0.87, 0.92].  

b)  din graficele care prezintă relaţii de tipul log x  Dt log  se observă că liniaritatea 

distribuţiei se păstrează, cu mici variaţii, în domeniul log  [0.3, 2.1] respectiv [2, 27 zile], 

ceea ce demonstrează existenţa unei tendinţe de grupare a cutremurelor, dar nu prea mare 

(valorile dimensiunii fractale temporale sunt apropiate de 1). 

c)  Din modelarea fractală a distribuţiei în timp a cutremurelor se disting două aspecte: 

d)  i) existenţa unui domeniu de timp pe care setul de date este bine aproximat de modelul 

fractal pentru toate cazurile discutate. Se observă totodată abateri de la liniaritate 

(curbarea distribuţiei), care indică suprapunerea comportării invariante la scară 

(fractală) cu o distribuţie aleatoare de tip Poisson a evenimentelor; 

e)  ii) dimensiunea fractală obţinută Dt are valoarea cea mai mare Dt=0.92 pentru 

segmentul superior şi are valori egale Dt=0.87 pentru segmentul inferior şi sursa 

consiedrată în întregime, ceea ce indică faptul că distribuţia apariţiei cutremurelor în 
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timp are un grad mai mare de grupare în partea inferioară comparativ cu partea 

superioară a volumului seismogenic. 

 

 
Fig 16. Dependenţa fracţiunii intervalelor ocupate (în care s-a produs cel puţin un 

cutremur) x, de lungimea intervalului temporal, : 

a) pentru segmentul superior şi MD  2.5; 

b) pentru segmentul inferior şi MD  2.8; 

c) pentru toată sursa şi MD  2.8. 

 

 

Distribuţia timpilor inter-eveniment 

 

Pentru a testa dacă această tendinţă de grupare este reală am considerat în continuare 

distribuţia timpilor dintre cutremure succesive pentru următoarele cazuri: 

a) A-segmentul superior  (60  h  110 km); 

b) B-segmentul inferior (h > 110 km); 

c) A+B- întregul domeniu subcrustal (60  h < 220 km);  

 d)  evenimentele din anul 1986 (activitatea anomală pentru segmentul inferior); 

 e)  evenimentele din anul 1990 (activitatea anomală pentru segmentul superior). 

 După cum se ştie, distribuţia timpilor inter-eveniment pentru un proces Poisson este o 

funcţie exponenţială, în timp ce pentru evenimentele grupate este o lege de tip putere. 

 Distribuţiile timpilor inter-eveniment pentru cazurile (a)-(e) sunt reprezentate în Fig. 17a, 

b. Se observă că: 
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 1) Distribuţia timpilor inter-eveniment pentru întreaga zonă subdusă (MD  2.8, 60  h 

<220 km) A+B este mai bine aproximată de o funcţie exponenţială (Fig. 17b) ceea ce înseamnă 

că distribuţia timpilor inter-eveniment este de tip Poisson (distribuţie aleatoare).  

 2) Distribuţia timpilor inter-eveniment este, de asemenea, o funcţie exponenţială pentru 

cele două subdomenii de adâncime, superior (A) şi inferior (B);  

3) Dacă restrângem analiza la intervale de un an ce conţin cutremurele majore din 1986 

şi 1990, distribuţia timpilor inter-eveniment este mai bine aproximată de o lege de tip putere, 

ceea ce înseamnă că în aceste cazuri cutremurele subcrustale vrâncene prezintă proprietăţi de 

grupare, deci cutremurele sunt interdependente (Fig. 17a). Rezultatul era de aşteptat având în 

vedere că apariţia cutremurelor majore a fost insoţită de o activitate de replici deosebit de intensă. 

  Funcţia de tip putere aproximează bine distribuţia cutremurelor cu M  2.5 aparţinând 

litosferei superioare (anul 1990) precum şi a evenimentelor cu M  2.8 aparţinând litosferei 

inferioare (anul 1986) (Fig. 17a). 

Pentru întregul domeniu de adâncime (60  h < 220 km, M  2.8 în perioada 1974-2004), 

pentru zona superioară (60  h < 110 km, M  2.5) şi pentru zona inferioară (110  h < 220 km, 

M  2.8) seturile de date sunt bine aproximate de o funcţie exponenţială (Fig.17b). 

 

 

               
Fig. 17. Distribuţia timpilor inter-eveniment în funcţie de timp; a-forma de tip putere; b-forma 

de tip exponentiala 

 

 

 

 

0 1 2 3 4

log (interval de timp-ore)

0

1

2

3

4

lo
g

 (
n

u
m

a
r 

c
u

m
u

la
ti
v
 d

e
 c

u
tr

e
m

u
re

)

A

B A+B

1986

1990

a.

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650

interval de timp-ore

0

1

2

3

4

lo
g

 (
n

u
m

a
r 

c
u

m
u

la
ti
v
 d

e
 c

u
tr

e
m

u
re

) A

B

A+B

1986

1990

b.



46 

 

Metoda coeficientului de variaţie 

 

 O măsură posibilă a grupărilor temporale ale cutremurelor este dată de coeficientul de 

variaţie CV, definit ca raportul dintre deviaţia standard şi media timpilor inter-eveniment, 

 

 CV = /<T>                                                                                           (7) 

 

Coeficientul de variaţie CV este 0 pentru procese periodice, mai mic ca 1 pentru procese aleatoare 

şi mai mare ca 1 pentru procese grupate.  

 Coeficientul de variaţie CV a fost calculat pentru cutremurele subcrustale vrâncene pentru 

cele două segmente active şi în funcţie de magnitudinea prag pentru toate cutremurele aparţinând 

celor două subzone identificate pe adâncime (Popescu et al., 2001). Analizând rezultatele se 

constată că în toate cazurile CV este mai mare decât 1, ceea ce înseamnă că se manifestă un grad 

mai mic sau mai mare de grupare pentru cutremurele subcrustale, gruparea fiind mai mare în 

cazul zonei superioare decât în cazul zonei inferioare.  

Remarcăm totodată faptul că din punctul de vedere al grupării cele două zone se comportă 

diferit pentru diferite categorii de cutremure, şi anume: 

i) pentru zona superioară gradul de grupare este mai mare pentru cutremure cu 

magnitudine mai mică decât 3.8-4.0 (Fig. 18 - linia albastra); 

ii) pentru zona inferioară gradul de grupare este mai mare pentru cutremure cu 

magnitudine mai mare decât 3.8 (Fig. 18 - linia mov); 

Acest tip de comportare se manifestă şi când se consideră toate cutremurele pe fiecare 

zonă şi când sunt eliminate replicile cutremurelor caracteristice (1986 pentru zona inferioară şi 

1990 pentru zona superioară), ceea ce ne conduce la ipoteza că rezultatele nu se datorează 

activităţii replicilor.  

 

 
Fig. 18. Dependenţa coeficientului de variaţie de magnitudinea prag: pentru litosfera 

superioară, zona A, linia albastra; pentru litosfera inferioară, zona B, linia mov. 

 

Putem interpreta aceste rezultate în lumina modelării zonei seimogene propusă de Trifu 

şi Radulian (1994), care presupun existenţa a două familii de cutremure cu mecanisme distincte: 

cutremure cu mecanismul de faliere de tip fisură (M < 3.6) şi cutremure cu mecanismul de faliere 

de tip asperitate (M > 3.6). Acestea pot fi detectate în distribuţia după mărime a cutremurelor 

(distribuţia frecvenţă-magnitudine) prin abaterile de la o distribuţie liniară (autosimilară) (Trifu 

şi Radulian, 1991). 
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Caracterul multifractal 

 

 Enescu et al. (2005) au aplicat tehnica multifractală pentru a caracteriza evoluţia în timp 

a seismicităţii în zona Vrancea. Analiza multifractală a catalogului de cutremure a scos în 

evidenţă existenţa a două domenii cu scalări distincte şi cu proprietăţi fractale diferite. Separarea 

clară a acestor două domenii este probabil o caracteristică a cutremurelor vrâncene, caracterizate 

prin puţine replici grupate într-un interval scurt după şocul principal. Am putea presupune în 

acest caz mecanisme fizice diferite care guvernează procesul seismic la scară mica şi la scară 

mare. Analiza proprietăţilor de corelare a timpilor inter-eveniment relevă un proces Brownian 

necorelat. Acest rezultat contrazice evoluţia în timp a seismicităţii crustale, unde apar corelaţii 

atât la scară mare, cât şi la scară mică.   

 

4.2. Distribuţia după mărime 

 

4.3.1. Variaţia coeficientului b 

 

 Distribuţia frecvenţă de apariţie-magnitudine evidenţiază distribuţia după energie a 

cutremurelor şi este o caracteristică a zonei seismogene. In cazul în care ea poate fi aproximată 

liniar (legea Gutenberg-Richter), distribuţia este caracterizată prin doi parametri, a si b, care 

depind de zona seismogenă analizată:  

               log N = a – b M                                                                           (8) 

unde N este numărul cumulativ de cutremure cu magnitudinea mai mare sau egală ca M într-o 

fereastră temporală dată, iar a şi b sunt parametri.  

Parametrul a caracterizează nivelul general al seismicităţii din regiunea analizată (rata de 

apariţie a cutremurelor) şi valoarea lui depinde mai mult de seismicitate, spre deosebire de b care 

este în corelaţie mai mult cu structura tectonică. Parametrul b este panta distribuţiei şi reprezintă 

raportul dintre numărul cutremurelor mici şi numărul cutremurelor mari din aria studiată. El se 

determină ca pantă a dreptei de regresie care aproximează prin metoda celor mai mici pătrate 

porţiunea liniară a distribuţiei frecvenţă-magnitudine necumulativă şi cumulativă sau prin 

metoda probabilitatii maxime.  

Este interesant de notat că acest tip de distribuţie a fost observat pe o scară imensă de 

dimensiune, de la microfisuri în laborator până la fracturi de ordinul zecilor şi sutelor de km. 

Parametrul b al distribuţiei frecvenţă de apariţie - magnitudine are valori caracteristice în jur de 

1 indiferent de zona seismică şi pe toată scara fenomenului (de la microfisuri în laborator la ruperi 

majore care afectează blocurile tectonice). Această valoare este interpretată ca o expresie a 

universalităţii fenomenelor de rupere, privite ca procese critice în sisteme cu auto-organizare. 

Totodată s-au observat abateri semnificative la scara locală: creşterea gradului de neomogenitate 

al materialului din zona focală conduce la creşterea valorii lui b (Mogi, 1962); creşterea tensiunii 

implică descreşterea lui b (Scholz, 1968; Wyss, 1970); creşterea gradientului termic conduce la 

creşterea mărimii lui b. Valoarea lui b depinde de intervalul de magnitudine considerat. Dacă 

acesta este mai mic decat 1.5 unităţi, atunci rezultatele nu mai sunt de încredere (Papazachos, 

1974).  

In multe studii referitoare la diferite zone seismice de pe Glob variaţia pantei b a 

distribuţiei frecvenţă de apariţie-magnitudine pare să aibă trăsături precursoare (e.g., Smith 

1986). Variaţia temporală a pantei b împreună cu variaţia energiei eliberate pot constitui în 

principiu factori precursori în cazul zonei seismice Vrancea. De asemenea este interesant de 

urmărit dacă corelaţia dintre dimensiunea fractală a distribuţiei spaţiale a hipocentrelor şi panta 

b prezintă variaţii cu caracter precursor. Corelaţia dintre acesti doi parametri este sensibilă la 

factorii tectonici specifici din zona seismogenă şi evidenţiază complexitatea fenomenului seismic 

indiferent de scara la care este analizat.  

Cercetările recente bazate pe cataloage de cutremure de calitate foarte ridicată şi folosind 
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tehnci de analiză performante şi de mare rezoluţie au pus în evidenţă variaţii semnificative ale 

ale parametrului b în diferite regimuri tectonice (Wiemer and Benoit, 1996; Wyss et al., 1997; 

Wiemer and Wyss, 1997), variaţii atât spaţiale, cât şi temporale. Aceste studii au arătat că 

variaţiile lui b pot fi puse în legătură cu istoria ruperilor trecute din aria investigată. Astfel, pentru 

regiuni cu tensiune joasă în care s-au înregistrat ruperi anterioare ne aşteptăm ca valoarea lui b 

să fie mai mare comparativ cu regiunile nerupte care au acumulat tensiuni tectonice mai mari. 

Alternativ, putem presupune că zonele cu alunecări multiple anterioare sunt mai fracturate şi mai 

neomogene şi deci favorizează valori b mai mari. Se presupune că în ariile care au suferit 

alunecări mari la cutremurele precedente, nivelul tensiunii tectonice a fost redus semnificativ şi 

secvenţele seismice generate aici vor fi caracterizate de valori ale lui b mai mari. Dimpotrivă, în 

ariile relativ nerupte şi cu tensiuni mari, valorile lui b vor fi comparativ mai mici. Astfel, Wiemer 

şi Katsumata (1999), analizând distribuţia spaţială a lui b în cazul replicilor cutremurului din 

Landers (M=7.2), au găsit că valorile b mari apar nu numai în zonele unde alunecarea a fost cea 

mai mare la şocul principal, dar şi în zonele care au fost rupte cu aproximativ 2 luni înainte în 

cazul evenimentului din Joshua Tree (M=6.0), care a fost generat în apropierea focarului 

cutremurului Landers. Autorii au studiat şi alte cazuri (Northridge, Morgan Hill, Kobe) şi au 

arătat că în toate cazurile valorile b tind să fie mari în ariile cu alunecările cele mai mari la şocul 

principal. 

Analizele variaţiei spaţiale ale parametrului b în diferite zone seismogene de pe Glob au 

demonstrat că există o dependenţă de adâncime a acestui parametru, valoarea acestuia scăzând 

cu adâncimea. Exemple din acest punct de vedere sunt cutremurele din California (Mori şi 

Abercrombie, 1997) sau Vrancea (Bazacliu şi Radulian, 1999). Această comportare poate fi pusă 

în legătură cu scăderea gradului de neomogenitate a litosferei şi cu creşterea tensiunii litostatice 

odată cu creşterea adâncimii. Pentru zona Vrancea subcrustală parametrul b are valori în jur de 

0.65 în segmentul inferior (sub 120 km adâncime) şi valori în jur de 0.80 în segmentul superior 

(mai sus de 120 km adâncime) (Enescu et al., 2011). Trecerea de la valorile mai mici la valorile 

mai mari se face relativ brusc în jurul adâncimii de 110 km. Bazacliu şi Radulian (1999) au arătat 

că la această adâncime apare o schimbare bruscă a formei neliniare a distribuţiei frecvenţă de 

apariţie – magnitudine (modificarea semnificativă a pantei distribuţiei pentru intervalul de 

magnitudine 3.3 – 4.5). Această modificare ar putea fi explicată, în lumina modelului propus de 

Trifu şi Radulian (1991), prin apariţia unui mecanism caracteristic la această adâncime critică.  

Popescu et al. (2003) au arătat că tensiunea aparentă medie este mai mare în segmentul inferior 

(110–220 km adâncime) comparativ cu segmentul superior (60 – 110 km adâncime). Prin urmare, 

valorile b scăzute în etajul inferior al plăcii subsduse pot fi puse pe seama creşterii tensiunii 

tectonice în această zonă.  

 Numeroase studii au analizat sistematic capacităţile predictive ale acestui indicator al 

activităţii seismice în regiunile seismogene de cutremure majore, cu efecte distrugătoare. 

Variaţiile observate pe măsura evoluţiei în timp şi spaţiu a pantei b pot precede producerea 

cutremurelor mari. Intrucât estimarea lui se face pe baza unui set statistic semnificativ de 

cutremure, variaţiile cu caracter predictiv se pot detecta doar la scări de timp la graniţa dintre 

termenul lung şi mediu. Studiile efectuate au condus la rezultate contradictorii şi au provocat 

multe discuţii între seismologi, unii cercetători susţinând o scădere a valorilor lui b, iar alţii, 

dimpotrivă, o creştere a acestora înaintea cutremurelor puternice.  

 Astfel au fost puse în evidenţă anomalii cu valori mari (b  1) ale parametrului în perioada 

care precede apariţia cutremurulelor puternice, dar şi moderate. Atât studiul seriilor de 

evenimente moderate (MS  4.0) produse în perioada 1935 -1988 (Radu et al., 1988, Radu şi 

Ardeleanu, 1989), cât şi cel al seriilor de cutremure slabe (MS  1.9), produse în perioada iunie 

1977 – mai 1988 (Radu şi Ardeleanu, 1989) arată că evenimentele puternice cu magnitudine MS 

 6.0 sunt precedate de maxime pronunţate ale coeficientului b. 

 Metoda utilizată pentru calculul coeficientului b este cea a probabilităţii maxime (Utsu, 

1964): 

 b = log e / (M – M*)       (9)                    
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unde M reprezintă magnitudinea medie, iar M* magnitudinea minimă a seriei de cutremure 

considerate. Deviaţia standard a coeficientului b pentru o secvenţă de n cutremure este b /n, iar 

intervalul de confidenţă de 95% este 2b /n . Rezoluţia metodei depinde de lărgimea ferestrelor 

pentru care se estimează parametrul b. Pentru cutremurele vrâncene de adâncime intermediară, 

lărgimea ferestrei de timp, considerată optimă pentru analiza seriilor de timp disponibile, este de 

50 de evenimente, ceea ce implică paşi de timp de ordinul 4-6 luni. 

Studiile efectuate de Radu et al. (1988) şi Radu şi Ardeleanu (1989) au evidenţiat faptul 

că evenimentele vrâncene majore sunt precedate de maxime pronunţate ale coeficientului b (b  

1). Anomalii precursoare ale coeficientului b au fost semnalate şi în cazul evenimentelor 

moderate (M ~ 6). 

 In Figura 19 este reprezentată variaţia coeficientului b pentru intervalul 1974 – 2004. 

Pentru estimarea lui b s-a utilizat metoda ferestrei mobile (fereastră de 10 cutremure). Metoda 

probabilităţii maxime a fost aplicată pe subseturi de câte 50 de cutremure. Trei anomalii cu b ≥ 

1 apar cu aproximativ 21 de luni înaintea cutremurelor din 30.08.1986, 30.05.1990 şi 28.04.1999. 

Cutremurul din 27.10.2004 este precedat şi el de o anomalie care se apropie de valoarea b = 1, 

dar la un interval dublu (52 luni) comparativ cu celelalte anomalii (de remarcat că în Figura 19 

axa temporală nu este uniformă – lungimea intervalului de timp asociat unui subset depinde de 

subsetul respectiv). Investigaţiile efectuate până în prezent nu sunt suficiente pentru a desemna 

un tipar bine definit ca anomalie precursoare pentru parametrul b în cazul sursei vrâncene. 

Anomaliile observate (b ≥ 1) au un comportament complex şi este dificil să le asociem efectiv 

cu procesele de generare a şocurilor majore vrâncene. De exemplu, s-a observat că anomaliile 

par să fie mai pregnante şi mai sigure pentru cutremurele din litosfera inferioară sau că anomalia 

care precede apariţia şocului din 1986 are o formă mai complexă.  

 

 
Fig. 19. Variaţia în timp a coeficientului b. Coeficientul b a fost estimat pe subseturi de câte 50 

de evenimente prin metoda ferestrei mobile (pas de 10 evenimente). Abscisa (exprimată în număr 

de subseturi) nu este uniformă în timp. Săgeţile marchează apariţia celor mai mari cutremure 

după 1977. Linia întreruptă indică nivelul b = 1 peste care variaţiile b sunt considerate anomale.    

 

4.3.2 Parametrul  

 

Radulian şi Trifu (1991) au propus un alt parametru de seismicitate ca posibil element 

precursor pentru cutremurele vrâncene, aşa-numitul parametru . Dacă sistemul seismogenic este 

neliniar şi ierarhic, atunci ne putem imagina existenţa mai multor tipuri de mecanisme 

caracteristice pentru generarea cutremurelor în diferite benzi de magnitudine şi la diferite 

adâncimi (Trifu şi Radulian, 1991). Astfel, autorii au plecat de la ipoteza existenţei a cel puţin 

două mecanisme caracteristice de producere a cutremurelor în litosfera subdusă: mecanismul de 

tip fisură (caracteristic seismicităţii de fond) şi mecanismul de tip asperitate (caracteristic 

cutremurelor moderate şi mari). Parametrul  exprimă variaţia relativă a ratei cutremurelor mici 

0 50 100 150 200 250 300 350

subset

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

b

1986 1990 1999 2004



50 

 

de tip fisură comparativ cu rata cutremurelor moderate (de tip asperitate) într-o zonă activă dată 

şi într-un interval de timp dat: 

 

    = N1/N2                                                                (10) 

 

unde N1 este numărul de cutremure mici dintr-un subset, iar N2 este numărul de cutremure 

moderate dintr-un subset. Fluctuaţiiile statistice sunt reduse şi stabilitatea parametrului  este mai 

bună când fereastra de timp este mai mare. Pentru a reduce fluctuaţiile statistice inerente s-au 

ales paşi de timp suficient de mari (t = 5 sau 10 luni). Domeniile de magnitudine pentru care 

sunt calculate valorile N1 si N2 sunt specificate conform modelului lui  Trifu and Radulian (1991), 

care corespund la separarea activitatii seismice in doua mecanisme de sursă caracteristice. Pentru 

zona A cele doua domenii sunt 2.6  ML  3.3 (cutremure de tip fisură) şi ML > 3.6 (cutremure 

de tip asperitate), in timp ce pentru zona B ele sunt 3.3  ML  3.9 şi respectiv ML > 4.2. 

 Luând în considerare posibilitatea ca rata de producere a unui tip de mecanism relativ la 

altul să se schimbe atunci când sistemul se apropie de starea critică, Radulian şi Trifu (1991) au 

propus parametrul  ca un parametru de seismicitate cu potenţial de predicţie pentru cutremurele 

vrâncene. Ei au analizat evoluţia în timp a parametrului  pentru un catalog de cutremure 

vrâncene de adâncime intermediară produse între ianuarie 1974 şi decembrie 1995 (4557 

evenimente),  incluzand replicile evenimentelor majore din 1977, 1986 si 1990. Pentru calculul 

lui  s-a aplicat tehnica ferestrei mobile. 

 O anomalie puternică (de circa cinci ori mai mare ca nivelul zgomotului) a precedat cu o 

jumătate de an apariţia şocului din 1986, generat în partea inferioară a plăcii subduse (zona B), 

dar nimic similar nu s-a observat în cazul şocurilor din 1977 şi 1990, produse în partea superioară 

a plăcii subduse (zona A). Anomalia asociată cutremurului din 1986 pare să indice existenţa unui 

mecanism de suprimare a mecanismuilui de tip asperitate în vecinătatea apariţiei şocului major 

datorită nucleerii procesului de rupere pe o asperitate majoră prezentă în zona de rupere, după 

cum sugerează analiza distribuţiei hipocentrelor (Trifu, 1987).   

 

                 
Fig. 20. Variaţia parametului γ în segmentul superior (h ≤ 110 km) al zonei seismogene 

Vrancea. 

 

Rezultatele analizei comportării în timp a parametrului  pentru un catalog de cutremure 

vrâncene de adâncime intermediară extins până în anul 2005, separat pe zonele active A şi B, 
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unde se presupune că sunt generate preferenţial cutremurele vrâncene majore sunt reprezentate 

în Figurile 20 şi 21. Domeniile de magnitudine pentru care sunt calculate valorile N1 si N2 sunt 

specificate conform modelului lui Trifu and Radulian (1991), care corespund cu separarea 

activitatii seismice pentru doua tipuri de mecanisme de sursă caracteristice. Pentru zona A cele 

doua domenii sunt 2.6  ML  3.3 (cutremure de tip fisură) şi ML >  3.6 (cutremure de tip 

asperitate), in timp ce pentru zona B ele sunt 3.3  ML  3.9 şi respectiv ML > 4.2. 

Variaţia parametrului γ în segmentul litosferic superior (h ≤ 110 km – zona A), pentru 

ferestrele de 5 şi respectiv 10 luni, indică o variaţie semnificativă în cazul cutremurului din 1977, 

dar care este observată după declanşarea şocului principal, în perioada de replici, deci nu poate 

fi considerată un precursor pentru acest cutremur (Fig. 20). Pentru cutremurele din 1990 şi 2004, 

generate în segmentul superior al zonei seismogene, nu sunt evidenţiate anomalii precursoare 

mai mari ca nivelul fluctuaţiilor statistice.   

In ceea ce priveşte segmentul inferior (h > 110 km), aici fluctuţiile statistice sunt mai mici 

şi se pune în evidenţă o anomalie pregnantă înaintea apariţiei cutremurului din 30 august 1986 

(Fig. 21). Acest element precursor este deja cunoscut dintr-o serie de lucrări precedente (Radulian 

şi Trifu, 1991; Bazacliu şi Radulian, 1999; Popescu et al.,  2001).  

 

 
Fig. 21. Variaţia parametului γ în segmentul superior (h > 110 km) al zonei seismogene 

Vrancea. 

 

4.3.3 Energia seismică eliberată 

 

 Un alt parametru cu caracter predictiv de termen lung este legat de evoluţia în timp a 

eliberării energiei seismice într-o zonă seismogenă. Energia medie eT - definită ca raportul dintre 

energia totală a cutremurelor reprezentative (evenimente cu magnitudine mai mare decât o 

magnitudine prag) produse într-un interval de timp T şi numărul acestora - a fost semnalată de 

Belelovsky (1982) ca precursor seismic şi a fost interpretată ca un analog seismic al rezistenţei 

medii a mediului, evidenţiind o scădere a valorilor acesteia înaintea cutremurelor puternice şi 

moderate. O comportare similară a parametrului eT a fost observată de Radu et al. (1988) şi 

Radu şi Ardeleanu (1989), pentru zona seismogenă de adâncime intermediară din Vrancea.  

 Analiza energiei seismice eliberate în intervalul de adâncimi al replicilor cutremurului 

puternic din 30 august 1986 (125 – 150 km) au atras atenţia asupra unor minime pronunţate ale 

funcţiilor ET(t) (energia totală a cutremurelor reprezentative produse în intervalul de timp T) 

şi eT(t) înaintea evenimentului major (Ardeleanu şi Popescu, 1991), minimele fiind observabile 

pentru ferestre de timp T între 1 şi 13 luni. Un studiu mai detaliat, efectuat pe diferite intervale 
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de adâncime în jurul hipocentrului şi utilizând ferestre de timp mobile într-un domeniu mai larg, 

a evidenţiat înaintea cutremurului din 30 august 1986 un minim energetic vizibil în ferestre de 

timp de până la 30 de luni, în domeniul de adâncimi 130 – 145 km (Ardeleanu, 1992). Totuşi, o 

analiză similară pentru cutremurului vrâncean din 30 mai 1990 nu evidenţiază o scădere a 

energiei eliberate înaintea acestui eveniment, nici în zona replicilor sale (70  h  100 km), nici 

într-un interval de adâncimi mai restrâns; dimpotrivă, se constată o uşoară creştere a activităţii 

seismice din punct de vedere energetic.  

 

4.4. Mecanismul focal 

 

Un alt parametru folosit în predicţia de termen lung în strânsă legătură cu monitorizarea 

seismicităţii şi a eliberării de energie seismică este mecanismul focal al cutremurelor. In literatură 

sunt raportate modificări ale mecanismelor din sursă înainte de producerea unor cutremure 

moderate şi puternice. Sadovsky et al. (1982) au evidenţiat o variaţie de mecanism cu 407 şi 

respectiv 360 de zile înainte de apariţia a două cutremure cu magnitudini de 5.4 şi respectiv 6.1 

în regiunea Garm. Oncescu şi Ardeleanu (1985) au notat o variaţie cu 760 de zile înaintea 

dubletului seismic din 1 august 1985 (MS = 5.1 şi MS = 5.3).   

 Mecanismele cutremurelor produse în perioada 1982 – 1989 în intervalele de adâncimi 

85 – 95 km şi respectiv 130 – 145 km, determinate din cel puţin 15 polarităţi observate de Crişan 

şi Oncescu (1887, 1988a, 1988b) şi Oncescu şi Crişan (1991) au fost analizate în relaţie cu 

producerea celor 2 cutremure puternice din 30 mai 1990 şi respectiv 30 august 1986 (Ardeleanu, 

1992). Pentru domeniul 85 – 95 km sunt disponibile puţine soluţii; o parte corespund soluţiilor 

celor mai frecvente pentru zona seismogenă subcrustală din Vrancea, cu compresii orizontale şi 

tracţiuni verticale, dar sunt prezente deasemenea mecanisme de tip alunecare în direcţie. Nici o 

modificare semnificativă a mecanismelor, care să preceadă evenimentul cu magnitudinea  Mw = 

7.1 din 30 mai 1990, nu poate fi pusă în evidenţă. 

 In domeniul de adâncimi 130 – 145 km toate soluţiile determinate reprezintă mecanisme 

de tip alunecare în direcţie cu faliere inversă, cu excepţia ultimului eveniment, din 14 iulie 1984, 

al cărui mecanism prezintă o variaţie semnificativă, având axa P verticală şi axa T orizontală. 

Este singurul mecanism de tip alunecare în direcţie cu faliere normală, determinat în întreaga 

zona seismogenă de adâncime subcrustală, în perioada analizată (1982-1989). Această variaţie 

de mecanism cu 775 de zile înainte de producerea cutremurului cu magnitudinea Mw de 7.1, apare 

în acelaşi domeniu de adâncimi şi interval de timp în care este observată o scădere semnificativă 

a energiei seismice.     

 Rezultatele prezentate indică faptul că analiza variaţiilor energiei seismice eliberate 

(funcţiile ET(t) şi eT(t)) şi mecanismului focal al cutremurelor poate oferi date importante 

pentru predicţia evenimentelor majore vrâncene. Creşterea gradului de încredere al informaţiilor 

rezultate din monitorizarea parametrilor de mai sus, se poate realiza prin corelarea acestora cu 

analizele efectuate în paralel a altor precursori de termen mediu şi scurt.  

 

4.5. Algoritmul CN 

 

O nouă înţelegere a problemei predicţiei cutremurelor şi a întregii dinamici a seismicităţii 

s-a cristalizat în ultimii 40 de ani: litosfera seismic activă este privită ca un sistem ierarhic, 

neliniar  (haotic) disipativ. Cea mai simplă sursă de neliniaritate  a acestui sistem este declanşarea 

bruscă a unui cutremur atunci când tensiunea tectonică depăşeşte într-un punct rezistenţa pe falie. 

Alte surse de neliniaritate sunt legate de multitudinea de procese care controlează distribuţia 

rezistenţei în litosferă: infiltrarea fluidelor, coroziunea tensiunii cauzată de fluidele active la 

suprafaţă, dizolvarea rocilor, microfracturarea, transformarea de fază a mineralelor, etc. Cu 

excepţia unor cazuri speciale, nici unul din aceste mecanisme nu predomină astfel încăt să le 

putem neglija pe celelalte. La  scara de timp relevantă pentru predicţia de termen intermediar, 

aceste mecanisme conduc la un comportament haotic al litosferei, deci dificil de anticipat. 
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Din această cauză, cele mai credibile predicţii sunt cele bazate pe un ansamblu de 

precursori, fiind dovedit faptul că examinarea unui singur fenomen cu valoare precursoare poate 

conduce la rezultate nesigure sau neconcludente. In acest sens au fost dezvoltate la nivelul 

comunităţii ştiinţifice internationale noi metode de predicţie, concretizate prin elaborarea unor 

algoritmi complexi de analiză a fenomenelor precursoare. Ca o trăsătură comună, aceşti algoritmi 

se bazează pe un complex de fenomene precursoare coroborate – din clasa variaţiilor de 

seismicitate şi ciclu seismic – evaluate şi cuantificate pe baza unui set de funcţii. Analiza 

informatiilor astfel delimitate se face prin intermediul principiului de recunoaştere a schemei 

(‘pattern recognition method’), specific inteligenţei artificiale. Astfel de algoritmi, orientaţi pe 

computer, permit analiza complexă, rapidă şi eficientă a unui set mare de date fiind, în acelaşi 

timp, foarte flexibili la integrarea de noi precursori. Ferestrele temporale pentru care aceste 

metode de predicţie s-au dovedit performante sunt cele de termen mediu şi lung. 

Unul dintre cei mai cunoscuţi algoritmi de predicţie pe termen mediu este algoritmul CN 

(Keilis-Borok şi Rotwain, 1990). Acesta a fost creat iniţial pentru analiza retrospectivă a 

modelelor de seismicitate ce preced cutremutrele puternice (M  6.5) din regiunile California-

Nevada (de unde si denumirea CN). Algoritmul a fost modificat ulterior astfel încât poate fi 

aplicat direct, fără nici o ajustare a parametrilor săi principali, pentru orice regiune seismică de 

pe glob. Metoda se bazează pe interpretarea imaginii unui set larg de fenomene premonitoare, 

reflectate în evoluţia temporală a seismicităţii înregistrată în catalogul de cutremure. Deşi a fost 

conceput pentru cutremure crustale, algoritmul CN a fost aplicat şi pentru prognozarea seismelor 

de la adâncimi intermediare, rezultatele obţinute fiind diferite în funcţie de regiunea seismică în 

care sunt localizate aceste cutremure subcrustale. Astfel, în cazul regiunilor precum Vrancea şi 

Sicilia pentru care paleosubducţia este una din interpretările posibile, rezultatele sunt pozitive, în 

timp ce pentru cazul cutremurelor de adâncime intermediară din regiunile de subducţie activă 

algoritmul nu poate fi aplicat. 

Algoritmul CN are la baza mai multe ipoteze: 

1. Litosfera terestră este un sistem neliniar instabil, cu o structură ierarhică de blocuri aflate 

in interacţiune, cu trăsături dinamice de haos deterministic. Pentru a putea stabili momentul 

producerii unui cutremur trebuie identificate, în prealabil, regularităţile empirice medii cele mai 

importante. 

2. Producerea unui cutremur nu poate fi izolată de dinamica litosferei, privită în întregul sau, 

deoarece fenomenele premonitoare converg gradat, în spaţiu şi timp, către iniţirea cutremurului 

puternic viitor. Domeniul spaţio-temporal în care este “aşteptat” seismul puternic este diminuat 

succesiv, etapizat, în concordanţă cu natura organizării ierarhice a litosferei. 

3. Din multitudinea fenomenelor precursoare se foloseşte doar un set de scheme premonitorii 

de seismicitate, înregistrate în catalogul de cutremure, acesta fiind cea mai completă şi 

cuprinzătoare bază de date disponibilă până în prezent în materie de seismicitate. 

4. Un cutremur este definit ca şoc principal dacă are magnitudinea mai mare decât o valoare 

de prag M0, care este funcţie de regiunea (geografică) seismic activă considerată. 

5. Datorită diversităţii seismotectonice, simptomele unui cutremur incipient diferă puternic 

pentru fiecare caz în parte din acelaşi areal, şi cu atât mai mult, de la o regiune seismică la alta. 

Algoritmul CN pleacă de la ipoteza potrivit căreia un cutremur de magnitudine M şi cu o 

dimensiune liniară a sursei L este precedat cu câţiva ani înainte de scheme de seismicitate 

specifice care se manifestă într-un interval de magnitudine cu un minim M ~5 într-o arie de 

dimensiune liniară de aproximativ 5L-10L. Algoritmul permite predicţii ale cutremurelor 

puternice din diferite zone de pe glob cu aproximativ 80% şanse de reuşită şi cu alarme care 

ocupă în totalitate 20-30% din domeniul spaţiu-timp considerat. O arie de alarmă poate fi şi mai 

îngustă, până la 2L-3L dacă observaţiile includ magnitudini mai mici până la M ~ 4. In ciuda 

preciziei limitate, astfel de predicţii oferă posibilitatea prevenirii distrugerilor considerabile.  

  In cadrul algoritmului CN sunt considerate următoarele elemente: aria de investigat, 

magnitudinea minimă, discretizarea, fereastra temporală, magnitudinea de prag M0, intervalul de 

timp cu probabilitate ridicată de producere a unui seism de magnitudine M ≥ M0. Limitele ariei 
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de studiu sunt trasate în funcţie de seismotectonică şi de distribuţia spaţială a seismicităţii, 

urmărindu-se minimizarea numărului de intersecţii dintre marginile blocurilor tectonice cu 

aliniamentele majore, deci cu regiunile corespunzătoare epicentrelor. Măsurarea activităţii 

seismice este realizată prin intermediul a patru funcţii distincte: (a) activitatea seismică, (b) 

fluctuaţia activiăţii seismice, (c) concentrarea cutremurelor în spaţiu, (d) interacţiunea la mare 

distanţă între blocurile tectonice. Fereastra temporală pentru evaluarea funcţiilor variază între 1 

şi 6 ani. Magnitudinea minimă este definită de o condiţie referitoare la media anuală a şocurilor 

principale (n), şi anume, n=3. Cutremurele sunt discretizate funcţie de magnitudinea lor in trei 

intervale: mici, medii şi mari sau în două intervale: mici şi mari. Perioada integrală de timp 

utilizată pentru analiza este împărţită în trei grupe: D, X şi N (Figura 22): 

D – interval periculos – doi ani înainte de şocul principal cu magnitudinea M ≥ M0; 

X – interval nedeterminat – trei ani după şocul principal; 

N – interval nepericulos – restul intervalului de timp rămas din perioada totală considerată. 

 

 
Fig. 22. Divizarea axei temporale în trei tipuri de intervale este folosită în etapa recunoaşterii 

schemei de seismicitate. Intervalele X (3 ani după fiecare eveniment puternic) nu sunt folosite 

în acest stadiu întrucât ele succed evenimentele puternice. 

 

La un anumit moment de timp există o anumită probabilitate de producere a unui seism 

puternic, funcţie de nivelul căreia se defineşte TIP-ul, adică intervalul de timp cu probabilitate 

ridicată de producere a unui cutremur. Schema de diagnosticare din cadrul algoritmulul CN este 

următoarea: fie o secvenţă de cutremure dintr-o regiune seismic activă dată şi fie un moment de 

timp oarecare – o fereastră mobilă de timp – din cadrul acestei secvenţe. Pentru fiecare moment, 

privind retrospectiv, se definesc mai multe trăsături ale secvenţei de cutremure cuprinse în 

interiorul ferestrei mobile de timp. Trăsăturile observate sunt: activitatea seismică, fluctuaţia 

activităţii seismice, gruparea în timp şi spaţiu a cutremurelor, interacţiunea la mare distanţă şi 

concentrarea seismelor în spaţiu. 

Aceste trăsături sunt reprezentate de nişte funcţii de timp definite pentru secvenţa de 

cutremure din regiunea dată în fereastra de timp mobilă din cadrul secvenţei. Funcţiile sunt 

discretizate – în mici, medii şi mari – prin definirea nivelelor de prag de 33% şi 66%, după care 

sunt determinate combinaţiile tipice intervalelor D şi, respectiv, N. Caracteristicile D sunt 

definite de valorile funcţiilor care se înregistrează cu precadere în intervalele D şi numai în puţine 

cazuri se observă în intervalele N. Trăsăturile N sunt definite de condiţia opusă. Fiecare dintre 

caracteristici corespunde unei valori discretizate a unei funcţii sau grup de doua sau trei funcţii. 

Evaluarea şi distribuirea funcţiilor în clase este utilizată la analiza diferenţelor dintre numărul 

trăsăturilor de tipurile D şi N, pentru momentul de timp t. 

Replicile sunt eliminate astfel încât trăsăturile considerate mai sus nu vor fi dominate de 

cutremurele relativ puternice. Numărul replicilor este inclus ca unul din parametrii cutremurului 

principal. Funcţiile pot corespunde mai multor trăsături sau aceleiaşi trăsături cu valori diferite 

ale parametrilor numerici (intervalul de magnitudini, lungimea ferestrei de timp, etc). La fiecare 

moment de timp nivelul activităţii seismice este evaluat prin intermediul unui vector din valorile 

funcţiilor calculate pentru fiecare moment de timp. 

Astfel, problema predicţiei poate fi formulată după cum urmează: valorile funcţiilor la un 

moment de timp t dat sunt cunoscute; trebuie văzut dacă intervalul de timp (t, t+τ) aparţine unui 

TIP al unui cutremur principal sau al unui “presoc” cu M ≥ M0 (τ parametru numeric). 

Timp 

N N 
D D D X X 

N 

Definiţia intervalelor D, X şi N. 
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Funcţiile sunt normalizate pentru a putea fi aplicate uniform regiunilor de arii şi 

seismicitate diferite. Aceasta normalizare se obţine prin alegerea unui interval de magnitudine 

pentru cutremurele considerate, MMM  . La definirea anumitor funcţii, cutremurele sunt 

considerate cu pondere egală independent de magnitudinea lor. Pentru normalizarea acestor 

funcţii se defineşte M prin următoarea condiţie: numărul mediu anual al cutremurelor cu 

MM   în regiunea considerată este egal cu o constantă n ( M ), care este comună pentru toate 

regiunile. In acest mod sunt egalizate intensităţile fluxului seismic. 

 Pentru definirea celorlalte funcţii, cutremurele sunt ponderate depinzând de magnitudinea 

lor. Pentru normalizarea acestor funcţii, se defineşte pragul de magnitudine ca fiind M0 – c, unde 

c este un parametru numeric. 

 Funcţiile precursoare utilizate pentru evaluarea fluxului seismic sunt: 

1. Funcţii pentru cuantificarea nivelului activităţii seismice: 

• =),|( sMtN numărul şocurilor principale s care au MM   care se produc în intervalul 

de timp (t-3, t); M este limita inferioară a magnitudinii considerate pentru evaluarea 

funcţiilor, unitatea de timp considerată fiind anul. 

• 
−

=
i

M isMMt
)(

10),,,,|(
 - numărul şocurilor principale s ponderate în raport cu 

magnitudinea Mi. Sumarea se face pentru şocurile principale care satisfac condiţia 

MMM i   şi timpul la origine ti definit de relaţia ttt i − )3( . Valoarea 

parametrului  este determinată de una din următoarele două condiţii: ponderea unui 

cutremur este proporţională (a) cu suprafaţa de rupere, (b) cu dimensiunea liniară a sursei 

seismice respective. Dacă energia unui cutremur depinde de magnitudine conform relaţiei 

BMAE +=log , cele doua condiţii implică: (a) 
3

2B
= , respectiv, (b) 

3

B
= . 

• 21

1

2
21 ;1

),|(

),|(
1),|( MMp

sMtN

sMtN
MMtG −=−= - p este raportul dintre numărul de 

şocuri principale cu 2MM j  şi numărul de şocuri principale cu 1MM j  . 1M  şi 2M  

sunt două valori din domeniul magnitudinilor medii care se determină funcţie de regiunea 

seismică. Sunt considerate numai şocurile principale s care au timpul la origine cuprins 

în intervalul ttt j − )1( . 

2. Funcţii pentru cuantificare a nivelului calmului seismic: 

• 
−

−−

−=

st

ust

dtsMtNsMnPOSusMtq )],|()([),,|(  - reprezintă “lipsa” activităţii seismice. 

“POS” indică faptul că integrala este luată numai pentru valori pozitive ale integrandului. 

Alături de diversele tipuri de calm seismic, această funcţie poate identifica unele lacune 

seismice.   

O a doua masură a “liniştii” este de asemenea considerată: 

• )],|(),|([)],|(),|([),|( 221 sMtNsMtNsMtNsMtNsMtQ −−−=  - pentru definirea 

funcţiei Q sunt consideraţi numai ultimii 15 ani, adică intervalul de timp de la (t-15) la t. 

t1 reprezintă momentul de timp al celui mai recent maxim al N(t), şi t2 reprezintă 

momentul de timp pentru minimul lui N(t) între t1 şi t. Dacă între t1 şi t nu intervine nici 

un minim pentru N(t), se alege t2=t. Dacă nu există nici un maxim pentru N(t) în cadrul 

intervalului considerat, se alege t1=t2.  

3. Funcţii pentru cuantificarea variaţiilor temporale de seismicitate: 
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• 
)(

)(
),|(),|(),|(

0

0

00
tst

tt
tstMstNttMtNsMtL

−−

−
−−−−−=  - reprezintă deviaţia de la 

tendinţa pe termen lung. In acest caz, t0 reprezintă începutul catalogului. Al doilea termen 

este o extrapolare liniară a lui N de la (t-s) la t. 

• ),|(),|(),|( sMstNsMtNsMtK −−= - reprezintă diferenţa dintre numărul de şocuri 

principale corespunzătoare a doua intervale succesive de timp (t-s, t) şi (t-2s, t-s). 

4. Funcţii pentru cuantificarea grupării spaţiale: 

• 
)],|(),|([

),,,,|(
max),,,,,|(

],[
max

sMtNsMtN

sMMt
usMMtS

tut −
=


−


 . Valoarea corespunzătoare 

parametrului  este = 2B/3, proporţional cu aria suprafeţei de rupere a sursei 

seismice. Maximul acestei arii este evaluat prin intervalul ultimilor 3 ani consideraţi. 

• 
)],|(),|([

),,,,|(
max),,,,,|(

],[
max

sMtNsMtN

sMMt
usMMtZ

tut −
=


−


 . Valoarea corespunzatoare 

parametrului  este = B/3, proporţional cu dimensiunea liniară a sursei seismice. 

Maximul acestei arii este considerat tot pentru ultimii 3 ani.  

5. Funcţii pentru cuantificarea grupării cutremurelor (în timp): 

• ),(),,,|( maxmax eMbeMsMtB ai

i

a = . Bi(Ma,e) este numărul replicilor cu magnitudine 

aMM   în perioada de după şocul principal; valorea maximă a lui bi este luată pentru 

şocurile principale cu MM  pentru intervalul de timp (t-s, t).  

6. Funcţii pentru cuantificarea contrastului spaţial al activităţii seismice: 

• Contrastul de activitate seismică este reprezentat simultan de calmul seismic într-o 

regiune şi activarea în zonele adiacente acesteia. Contrastul spaţial al activităţii seismice 

este evaluat prin valoarea procentuală p% sau (1-p)% din valoarea funcţiei  ),,|( psMtN

pentru două zone adiacente şi o perioadă de cel puţin un an. 

7. Funcţii care măsoară interacţia la mare distanţă dintre cutremure: 

Această este sugerată de două fenomene: 

a) un cutremur de magnitudine suficient de mare este urmat de o anumită intensificare a 

activităţii seismice într-o arie în care se va produce un alt şoc puternic. Această activare 

este măsurată de magnitudinea cutremurelor din respectiva arie, iar seismele care se 

produc în zone îndepărtate, după un eveniment puternic, sunt considerate replici la mare 

distanţa. Magnitudinea lor maximă este o masură a interacţiei la distanţă: 

iMuMstM max),,|(1 0 = . Maximul este luat pentru intervalul (t-s, t). 

b) activarea simultană a mai multor regiuni seismice care apar în aceleaşi zone de falie sau 

în aceleaşi structuri morfologice, incluzând aria considerată. 

 

 Un interval de timp cu probabilitate ridicată (TIP) de producere a unui cutremur puternic 

este declarat la momentul de timp t, pentru 12 luni, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele 

două condiţii: 

1. Diferenţa dintre numărul caracteristicilor D şi cel al caracteristicilor N este mai mare 

sau egala cu o constantă V; 

2. Aria totala a surselor socurilor produse in decursul ultimilor 3 ani, anterior momentului 

de timp t, este mai mica decat o constanta E. 

Semnificaţia acestor două condiţii este aceea că la momentul de timp considerat există 

multe trăsături de tipul D, iar energia seismică eliberată în decursul ultimilor trei ani nu este mare. 

Predicţia este reuşită dacă evenimentul astfel prognozat se produce în cursul alarmei (TIP-ului) 

declarate. Dacă pentru momente succesive de timp sunt întrunite condiţiile de declarare a alarmei, 

TIP-urile consecutive se pot suprapune generând o alarmă mai lungă de 1 an. Alarma este falsă 

dacă pe durata TIP-ului declarat nu se produce un cutremur puternic, şi este un eşec de predicţie 
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dacă evenimentul se produce în afara intervalului de alarmă. 

Baza de date folosită în cadrul algoritmului CN este catalogul de cutremure al regiunii 

investigate. Acesta este separat în catalogul de şocuri principale, obţinut prin îndepărtarea 

replicilor evenimentelor principale, şi catalogul replicilor. Criteriul de separare a catalogului în 

şocuri principale şi replicile lor se bazează pe una dintre cele mai robuste şi mai importante relaţii 

empirice, unanim recunoscută în seismologie, legea lui Omori. 

Algoritmul a fost calibrat pe baza catalogului de cutremure vrâncene şi a fost testat 

retroactiv, iar începând din anul 1996 a fost monitorizat în timp real. Testele retrospective cu 

parametrii ajustaţi pentru Vrancea arată o performanţă ridicată a algoritmului în ceea ce priveşte 

prognozarea cutremurelor puternice (M > 6.5). Astfel, toate cutremurele majore vrâncene din 

intervalul considerat (1960 – 2000) au fost prezise cu succes retrospectiv. In cursul monitorizării 

în timp real CN a declarat o alarmă falsă extinsă între 1.05.1999 şi 1.11.2000 şi o altă alarmă 

falsă declanşată în urma cutremurului din 27 octombrie 2004 (Mw = 6.0) şi a activităţii seismice 

ce i-a urmat, alarmă care a cuprins un interval de un an de zile. In mode evident, pentru 

îmbunătăţirea performanţelor algoritmului în ceea ce priveşte prognoza cutremurelor vrâncene 

sunt necesare ajustări ale calibrării funcţiilor de prognoză şi a parametrizării acestora.  

 

5. Concluzii 

 

Formele de seismicitate reprezintă un subiect în care s-au înregistrat, conform lui Wyss 

et al. (1999), progrese remarcabile legate de înţelegerea seismotectonicii şi a hazardului 

cutremurelor. Dintre acestea amintim: studiul preşocurilor şi a fenomenelor de accelerare a 

eliberării momentului seismic înainte de apariţia şocului principal, a diferenţelor dintre 

mecanismele focale ale preşocurilor în comparaţie cu cele tipice seismicităţii de fond, lacunele 

seismice şi liniştea seismică, variaţiile valorii lui b din relaţia frecvenţă-magnitudine, efectele 

alunecării aseismice asupra variaţiei tensiunilor şi distribuţiei cutremurelor mici (Kato şi 

Hirasawa, 1999), studiul distribuţiei seismicităţii hipocentrelor microcutremurelor ca indicator al 

zonelor blocate într-o zonă seismogenă particulară (Matsumura şi Kato, 1999), monitorizarea 

schimbării temporale a spectrului undelor seismice prin analiza frecvenţelor predominante ale 

undelor P şi S. 

Formele de seismicitate joacă un rol fundamental în definirea zonelor seismogene şi a 

caracteristicilor geodinamice pentru aceste zone (falii active, zone de acumulare sau eliberare de 

deformare, rata medie de acumulare a deformării, etc.). 

Studiile recente arată că activitatea seismică într-o regiune dată are o dependenţă de spaţiu 

şi timp care nu este de natură pur statistică, deoarece apare în general ca o consecinţă a evoluţiei 

geodinamice complexe. Astfel, analiza seismicităţii poate aduce informaţii privind evoluţia 

câmpului local de tensiune în corelaţie cu evoluţia sistemului geodinamic. Intrucât fenomenul de 

grupare a seismicităţii în spaţiu, timp şi după mărime este o caracteristică fundamentală a 

procesului seismic, orice program de prognoză seismică trebuie să includă printre obiectivele lui 

primordiale modelarea fenomenelor de grupare a cutremurelor. Există pe plan internaţional o 

serie de algoritmi de predicţie ale căror performanţe au fost testate pe seturi mari de date în 

diferite regiuni seismice de pe glob. Acesti algoritmi sunt universali şi pornesc de la măsurarea 

formelor de seismicitate care descriu nivelul activităţii seismice şi a proprietăţilor de grupare 

spaţio-temporală.   

Progresele în studiul formelor de seismicitate ca factori precursori depind în mare măsură 

de calitatea şi omogenitatea cataloagelor de cutremure şi de extinderea lor în timp. In acelaşi timp 

ele depind de progresele în cunoaşterea şi descrierea proceselor care controlează evoluţia 

seismicităţii (apelarea de exemplu la fizica sistemelor dinamice neliniare, simulările numerice 

pentru sisteme multidimensionale, reologia proceselor de rupere la adâncime, fenomenul 

deshidratării, etc.). Aşa cum s-a afirmat în multe studii (Kagan şi Knopoff, 1978, 1980, 1981; 

Sadoski et al. 1984; Ogata, 1988; Hirata 1989, Hirata et al. 1991; Godano, 1991) procesul de 
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generare a cutremurelor prezintă o structură fractală care se manifestă în distribuţiile spaţială, 

temporală şi după mărime.   

Examinarea diverselor fenomene precursoare se desfăşoară din perspectiva ferestrei 

temporale pe care şi-o propune prognoza, de termen lung, mediu şi scurt sau iminent. În timp ce 

detectarea semnalelor precursoare a cutremurelor mari a condus la metode de prognoză demne 

de încredere pe termen lung, progrese mai puţin spectaculoase s-au făcut în ceea ce priveşte 

dezvoltarea unor metodologii consistente şi de succes pentru prognoza de termen scurt (Geller et 

al., 1997; Kanamori, 1981).  

In ceea ce priveşte activitatea seismică din România, numeroase cercetări au fost efectuate 

având ca obiectiv principal investigarea sistematică a regimului seismic din regiunea subcrustală 

Vrancea la diferite scări de timp şi spaţiu în vederea modelării evoluţiei procesului seismic pe o 

scară largă, de la microcutremure la evenimente majore şi pentru a furniza elemente 

fundamentale pentru studiile de prognoză a cutremurelor. Zone seismogenă din România cea mai 

intens analizată este zona Vrancea de adâncime intermediară. Studiile efectuate privind 

caracteristicilor regimului seismic în domeniile timp, spaţiu şi energie pentru cutremurele de 

adâncime intermediară au evidenţiat comportări neliniare ale distribuţiilor în timp, în spaţiu şi 

energie asociate cu prezenţa neomogenităţilor de-a lungul litosferei subduse, reologia, distribuţia 

tensiunii tectonice şi mecanismul focal.  

Dezvoltarea din ultimul timp a bazei de date seismice pe teritoriul României face posibilă 

în prezent analiza în timp real sau aproape real a proprietăţilor caracteristice seismicităţii din 

zonele seismogene potenţial generatoare de risc seismic. De asemenea, scăderea pragului minim 

de magnitudine al cutremurelor detectabile poate să conducă la o mai bună evidenţiere şi definire 

a anomaliilor precursoare şi, în acest fel la creşterea gradului de încredere a prognozelor seismice. 

Totuşi trebuie să remarcăm faptul că, în ciuda unor similarităţi remarcabile, paleta formelor de 

seismicitate spaţio-temporale şi după mărime asociată diferitelor sisteme seismogene este extrem 

de largă şi, mai mult decât atât, modul în care acestea variază face în prezent aproape imposibilă 

prezicerea cutremurelor chiar şi în cazul unei surse seismice bine definite, cum este sursa 

vrânceană.   

Analiza distribuţiei spaţiale a diferiţilor parametri care caracterizează sistemul 

seismogenic vrâncean (de exemplu, parametrii distribuţiei frecvenţă de apariţie – magnitudine, 

distribuţiei intervalului intereveniment, distribuţiei fractale a hipocentrelor, etc.) pentru o 

perioadă de timp suficientă, poate da indicaţii importante asupra modului de distribuire a 

tensiunii tectonice şi a rezistenţei la rupere şi poate în principiu fi utilă pentru progonzarea 

fenomenelor de rupere viitoare. Este de aşteptat ca mecanismul focal al cutremurelor individuale 

să reflecte într-o oarecare măsură starea de tensiune din zona focarului. 

Diversele studii realizate în lucrări anterioare referitoare la regimul seismic din Vrancea 

(e.g., Trifu şi Radulian, 1991; Radulian şi Popa, 1995; Popescu et al., 2000; Popa şi Radulian, 

2001; Popescu şi Radulian, 2001; Popescu et al., 2001; 2003; Radulian et al., 2004; Enescu et 

al., 2005) au analizat schemele de seismicitate separat pe segmente caracteristice ale plăcii 

subduse. Caracteristicile de grupare în spaţiu şi timp şi după mărime măsurate, caracterul fractal 

sau multifractal al regimului seismic se diferenţiază pe cele două segmente active (Trifu şi 

Radulian, 1991; Popescu et al., 2000; Popescu et al., 2001; Enescu şi Ito, 1999; Enescu et al., 

2005). In concordanţă cu modelarea regimului seismic propusă de Trifu si Radulian (1994), 

putem concluziona că diferenţele scoase în evidenţă în comportarea regimului seismic se 

datorează mecanismelor de rupere diferite în cele doua segmente. 

 Evidenţierea variaţiilor în schemele de seismicitate şi apariţia unor grupări temporale, 

spaţiale şi după mărime ale cutremurelor vrâncene este un element important de luat în 

considerare în vederea identificării elementelor precursoare ale viitoarelor cutremure majore. 

Extinderea seturilor de date omogene şi monitorizarea pe intervale temporale suficient de mari 

sunt premize favorabile pentru dezvoltarea de aplicaţii evoluate, precum statistica 

fractală/multifractală sau tehnici de inteligenţă artificială. 
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