
3.4.3. Studiu de sinteza si interpretare  a datelor privind urmarirea seismicitatii locale si 

regionale - baraj Poiana Uzului pana in 31.12.2015 

 

Geologia zonei barajului Poiana Uzului 

 Geologia zonei barajului este prezentata pe o raza de  50 km in jurul amplasamentului, in 

scopul evidentierii datelor structurale si tectonice in corelatie cu activitatea seismica. 

 Formatiunile geologice, sunt raportate dupa hartile geologice la sc. 1:200.000 elaborate de 

Institutul Geologic (1968). 

Incadrarea regionala a amplasamentului barajului 

 Amplasamentul barajului este situat in zona flisului Carpatilor Orientali. Flisul prezinta 

structuri in pânze de sariaj deversate spre est. La vest de zona flisului se afla zona Cristalino-

mezozoica si mai la vest-Depresiunea Transilvaniei. La est de zona flisului se afla zona neogena 

subcarpatica din cadrul avantfosei Carpatilor Orientali, alcatuita din depozite molasice; in 

continuare, mai la est, urmeaza Platforma Moldoveneasca, respectiv vorlandul cutarii Alpine a 

Carpatilor Orientali. 

Aspecte stratigrafice si litologice ale zonei amplasamentului  

 Principalele formatiuni sunt dispuse de la vest spre est dupa cum urmeaza: 

# In vestul zonei prezentate se afla roci produse de vulcanismul neogen si cuaternar al lantului 

Caliman – Gurghiu - Harghita (tronsonul sudic). Ascensiunea magmelor s-a produs pe o serie de 

fracturi create in zona de racordare a zonei cristalino-mezozoice cu depresiunea Transilvaniei. 

Formatiunile vulcano-sedimentare se afla la baza lantului muntos mentionat si sunt alcatuite din roci 

piroclastice sau epiclastice. 

 # Pânza bucovinica din cadrul zonei cristalino-mezozoice se afla in zona NV a suprafetei 

reprezentate (Fig.2). La N de V. Frumoasa prezinta o inflexiune brusca spre vest si intra sub 

depozitele cuaternare ale depresiunii Ciuc. Este alcatuita din roci metamorfice (Mt, M, Mv). 

 # Pânza de Ceahlau contine formatiuni ale cretacicului inferior (K1) si superior (K2) alcatuite 

din strate  de Sinaia, gresii, calcare, sisturi. 

 # Flisul curbicortical contine formatiuni ale cretacicului inferior si superior (K1; K2) alcatuite 

din sisturi argiloase negre, sisturi marnoase, gresii curbicorticale, marne, argile. 

 # Pânza de Tarcau contine formatiuni cretacice si paleogene alcatuite din sisturi negre, 

marne, marnocalcare, argile, gresii, gresii calcaroase. 

 # Zona miocena subcarpatica contine formatiuni paleogene si neogene alcatuite din argile, 

marne, sisturi disodilice, sisturi bituminoase, formatiuni salifere ; gresii calcaroase, carbunoase. 

 # In partea de vest, lânga Bacau, datele de foraj indica o zona cu subasment de Platforma 

(zona externa a avanfosei). 

 

Cadrul geologic local al zonei amplasamentului 

 Acumularea Poiana Uzului se situeaza in pânza de Tarcau in cadrul unei structuri anticlinale 

in sâmburele careia afloreaza seria sisturilor negre, care constituie cele mai vechi depozite 

cunoascute ale acestei pânze. 

 In zona amplasamentului se remarca falii directe si inverse cu orientarea  N-S, conforma cu 

orientarea structurii anticlinale specificate. 

 Roca de fundare este alcatuita din gresii sistoase micacee masive, fisurate, cu intercalatii de 

sisturi argiloase. Faliile, conform relevelului geologic prezinta brecii argiloase, grezoase si zone de 

alterare; fisurile sunt inchise sau umplute cu argila. 

 

Aspecte structurale – tectonice 

 Falia Pericarpatica , la N de Valea Trotus separa zona cutata miocena de zona necutata 

sarmato-pliocena a avantfosei. La S de Trotus F. Casin-Bisoca prezinta un traseu in continuarea F. 

Pericarpatice. 

 In zona barajului se remarca falii inverse si directe cu lungimi relativ mari (L > 15 km) 

conforme cu structura majora (orientate  N-S) si falii de decrosare, cu lungimii L < 10 km orientate 

normal la structura majora. 

 



Incadrarea seismologica a amplasamentului 

 Amplasamentul barajului Poiana Uzului, conform STAS 2923-1963 (in vigoare in timpul 

proiectarii si executiei barajului) este situat in macrozona I = 7 pe scara MSK de intensitate seismica 

(Fig.1.1) si in zona de macroseismicitate  I = 71, pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, unde 

indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (Fig.1.2). 

 
Fig.1.1 

 
Fig.1.2 

Dupa normativul „Cod de proiectare – Partea I: Prevederi de Proiectare pentru Cladiri – Indicativ 

P100-2006” (aflat in vigoare pana la data de 31.12.2013) amplasamentul se afla situat intr-o zona 

care se caracterizeaza prin urmatoarele valori: 

- acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de varf PGA):  

ag = 0.24 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 (Fig. 2); 

- perioada de control (colt) pentru proiectare: TC = 0.7 sec (Fig. 2.1). 

 Dupa noul normativ „Cod de proiectare – Partea I – Prevederi de Proiectare Pentru Cladiri 

– Indicativ P100-1/2013” (care a intrat in vigoare la data de 01.01.2014), amplasamentul se afla situat 

intr-o zona care se caracterizeaza prin urmatoarele valori: 



- acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de varf PGA):  

ag = 0.30 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitatea 

de depasire in 50 ani (Fig. 2.2); 

- perioada de control (colt) pentru proiectare: TC = 0.7 sec (Fig. 2.3). 

 

 
Fig.2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru 

proiectare, ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani 

 
Fig. 2.1 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc 

a spectrului de raspuns 
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Fig. 2.2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru 

proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani 

 
Fig. 2.3 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC 

a spectrului de raspuns 

 

In Tabelul 1 sunt prezentate intensitatile maxime observate in amplasament datorate celor mai 

puternice cutremure intermediare (subcrustale) care s-au produs in ultimii 200 de ani (perioada 1800-

2015) in zona Vrancea. 
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Tabel 1 Intensitati maxime observate in amplasament (IA) datorate cutremurelor puternice 

intermediare vrâncene cu MS > 6.0. Perioada 1800 – 2015 

Nr. Data Timpul în Coordonatele  h Magnitudine DH DE Io IB 

crt.   orig.(GMT) epicentrale (km)         (km) (MSK) 

    h: m: s Lat° N Long° E   mb Ms ML Mw         

1 26.10.1802 10:55:00 45.700 26.600 130 - 7.5 - 7.7 149 72 9.5 9.1 

2 23.01.1838 18:45:00 45.700 26.600 130 - 6.7 - 7.0 149 72 8.0 7.6 

3 10.11.1940 01:39:07 45.800 26.700 133 - 7.4 - 7.6 148 64 9.0 8.7 

4 04.03.1977 19:22:15 45.340 26.300 109 6.4 7.2 - 7.4 155 111 8.5 7.6 

5 30.08.1986 21:28:37 45.530 26.470 133 6.3 7.0 7.2 7.3 160 90 8.0 7.5 

6 30.05.1990 10:40:06 45.820 26.900 91 6.4 6.7 6.9 7.0 115 70 8.0 7.4 

7 31.05.1990 00:17:48 45.830 26.890 79 5.9 6.1 6.3 6.4 104 68 7.0 6.3 

DH: distanta hipocentrala; DE: distanta epicentrala; IA: intensitatea in amplasament 

Io: intensitatea epicentrala; h: adancimea focarului 

 

Din analiza datelor prezentate in Tabelul 1 rezulta ca intensitatea maxim observata in zona 

amplasamentului barajului Poiana Uzului, datorate cutremurelor intermediare (subcrustale) 

vrâncene este obs

AI
max

 = 9.1 (MSK). 

In concluzie, se poate estima ca valorile acceleratiei componentei orizontale (valoarea de 

varf PGA), ag, de calcul (de proiectare) sunt urmatoarele: 

a. Pentru cutremurul de baza de proiectare (OBE DBE); (IMR=100 ani; după P100-1/2006):  

   IA = 8.0 (MSK); ag = 259 cm/s2 (0,26 g); 

b. Pentru cutremurul de bază de proiectare (IMR = 225 ani; după P100-1/2013): 

   IA = 8.3 (MSK); ag = 319 cm/s2 (0,35 g); 

c. Pentru cutremurul maxim de verificare (MDE MCE); (IMR = 475 ani; după SR EN 1998-

1): 

   IA = 9.0 (MSK); ag = 518 cm/s2 (0,53 g). 

 

Analiza seismicitatii istorice 

  

Amplasamentul barajului acumularii Poiana Uzului este situat pe râul Trotus, la circa 80 km 

sud-est de zona epicentrala Vrancea, zona activa care are potentialul seismic cel mai ridicat din 

Romania. 

 

Cutremure din zona Barajului Poiana Uzului  

Pentru analiza seismicitatii s-a intocmit, dupa C. Radu (1994) si dupa “Banca de date seismologice 

a SC GEOTEC CONSULTING SRL”: "Catalogul cutremurelor istorice si recente din zona barajului 

Poiana Uzului (Lat.oN:45o50' 00”-46o50'00”; Long.oE:25o45'00”-27o15'00”) pe perioada 

01.01.1901 – 01.12.2014". 

 Din acest catalog au fost extrase toate evenimentele seismice instrumentale normale cu 

M4.0 si intermediare cu M5.0 care s-au produs pe o suprafata cu raza de  50 km in jurul barajului 

Poiana Uzului in perioada 1901 – 01.12.2014 (Anexa 2 Tabel 2). 

 In Catalogul din Anexa 2 Tabelul 2 au fost incluse toate evenimentele seismice, fara a se face 

o discriminare privind distributia in timp (cutremure principale, precursori; replici sau roiuri, sau 

clasificarea dupa marime (microcutremure, cutremure mici, mijlocii, mari sau foarte mari) fiind 

cuprinse, atât cutremurele superficiale (h<5 km),  normale (5 kmh<60 km), cât si cele intermediare 

(60 kmh<300 km). Catalogul contine un numar de 26 cutremure din care: 7 normale si 19 

intermediare. 

 Pozitiile celor 26 epicentre si clasele de magnitudini asociate din Catalog (ANEXA 2- Tabel 

2) sunt prezentate in Fig. 3. 

 

 

 



Figura 3. 

 
 Din Fig. 3 se evidentiaza faptul ca marea majoritate a cutremurelor s-au produs la sud si la 

est fata de amplasamentul barajului. 

Cutremure intermediare vrancene  

In Fig. 4 se prezinta distributia epicentrelor si magnitudinilor asociate ale cutremurelor intermediare 

vrancene istorice cu Io6.0 (MSK) si Ms5.0 (Richter) pentru perioada 984-1900 si cu M 5.0 

(Richter) pentru perioada 1901 – 01.12.2015. Anexa 2, Tabelul 3 sintetizeaza aceste evenimente in 

ordinea cronologica a producerii lor, precum si parametrii acestora (ora in origine, coordonatele 

geografice, adancimea focarului, magnitudinea, intensitatea epicentrala, intensitatea la baraj). 

Figura 4. 

 



Analiza statistica a intensitatilor maxime observate in amplasamentul barajului Poiana Uzului 

datorate celor 272 de cutremure intermediare vrancene cu Io6.0 (MSK) si Ms5.0 (Anexa 2 Tabel 

3 si  Figura 4) care s-au produs in perioada 984 – 01.12.2015, evidentiaza urmatoarele: 

 - pentru 198 de evenimente (72.79%):         IB<6.0 (MSK); 

 - pentru 39 de evenimente (14.34%):     6.0IB<7.0 (MSK); 

 - pentru 26 de evenimente (9.56%):    7.0IB<8.0 (MSK); 

 - pentru 9 evenimente (3.31%);    8.0IB9.0 (MSK). 

Evenimentul din 22 noiembrie 2015 nu a fost adaugat in acest tabel pentru ca nu indeplineste 

criteriile stabilite in tabel, dar merita amintit aici, pentru ca a fost cel mai mare cutremur normal 

vrancean inregistrat digital. IB<6.0 (MSK) – vezi Etapa a II-a a proiectului. 

 Se evidentiaza foarte clar ca pentru 35 de cutremure intermediare vrancene (12.87%), 

intensitatea seismica in amplasament a fost IB7.0 (MSK) – vezi Tabelul 1. 

Cutremure normale localizate  

Din analiza cutremurelor normale, prezentate în Anexa 2, Tabelul 2, se evidențiază două cutremure 

care au avut magnitudini semnificative: unul care s-a produs la data de 07.03.1975 (MS = 5.1), înainte 

de începerea supravegherii seismice (1986) și altul care s-a produs la data de 22.11.2014 (MS = 5.7), 

în perioada de analiză (01.12.2013 – 01.12.2014). 

 Intensitățile maxime observate în amplasamente, datorate acestor cutremure, au fost IB = 4.1 

(MSK) și respectiv IB = 5.3 (MSK). 

 Caracteristicile acestor două cutremure au fost următoarele: 

 # Cutremurul din data de 07.03.1975: 

 - coordonatele geografice: Lat No: 45.860; Long.Eo: 26.630; 

 - timpul in origine: 04:13:05.00 (GMT); 

 - adancimea focala: h= 21 km; 

 - distanța epicentrală: DE = 56 km; 

 - distanța hipocentrală: DH = 60 km; 

 - magnitudinea: Ms=5.1; 

 - intensitatea epicentrala:I0 = 6.0 (MSK); 

 - intensitatea la baraj: IB = 4.1 (MSK). 

 # Cutremurul din data de 22.11.2014 (cutremurul a fost prezentat in detaliu in etapa 

trecuta): 

 - coordonatele geografice: Lat No: 45.870; Long.Eo: 27.160; 

 - timpul in origine: 19:14:17.00 (GMT); 

 - adancimea focala: h= 39 km; 

 - distanța epicentrală: DE = 79 km; 

 - distanța hipocentrală: DH = 88 km; 

 - magnitudinea: ML = 5.7; 

 - intensitatea epicentrala:I0 = 6.8 (MSK); 

 - intensitatea la baraj: IB = 5.3 (MSK). 

 De mentionat faptul ca, producerea unor cutremure locale cu magnitudini Ms4.6 in imediata 

apropiere a amplasamentului barajului (DE = 50 km) pot genera acceleratii ale miscarii terenului de 

peste 30-40% din valoarea acceleratiei gravitationale (g). 

 

Analiza seismicitatii locale 

 

Distributia in timp si spatiu a cutremurelor locale 

 Seismicitatea  locala s-a considerat in domeniul distantelor epicentrale DE  50 km sau (S - 

P) 6.0 s. 

 In perioada de supraveghere seismica (01.12.2013 - 1.12.2014) activitatea seismică, prin 

înregistrarea a 12 cutremure crustale (normale), a fost similară cu cea din perioada precedentă de 

analiză (01.12.2012 – 01.12.2013), când s-au înregistrat 11 cutremure locale. In perioada  

(1.12.2014-1.12.2015) s-au inregistrat 10 evenimente normale in zona de studiu, numarul lor 



incadrandu-se in valoarea medie anuala. Caracteristicile cutremurelor sunt prezentate in (Anexa 2, 

Tabelul 5). 

 Distribuţiile numărului de şocuri (N) pe ultimele 10 perioade anuale şi procentele (%) din 

numărul total de cutremure înregistrate în perioada 01.01.1986 – 01.12.2015 (Nt = 176), au fost 

următoarele: 

 01.01.2005 – 01.01.2006: N =   9 (5,11%); 

 01.01.2006 – 31.12.2006: N = 14 (7,95%); 

 01.01.2007 – 01.12.2007: N = 13 (7,38%); 

 01.12.2007 – 01.12.2008: N = 22 (12,5%); 

 01.12.2008 – 01.12.2009: N = 18 (10,22%); 

 01.12.2009 - 01.12.2010: N =  10 (5,68%); 

 01.12.2010 - 01.12.2011: N =   6 (3,40%); 

 01.12.2011 - 01.12.2012: N =   9 (5,11%); 

 01.12.2012 - 01.12.2013: N =   11 (6,25%); 

 01.12.2013 - 01.12.2014: N =   12 (6,81%); 

01.12.2014 - 01.12.2016: N =   10 (5,68%); 

 

 In Anexa 2, Tabelul 5 se prezinta distantele epicentrale ale cutremurelor locale cu (S-P)6.0 

s, sau DE50 km produse in perioada 01.01.1986 - 01.12.2015. 

 Analiza distributiei epicentrelor (DE) a celor 176 cutremure locale prezentate in Tabelul 5 

evidentiaza urmatoarele: 

 0 km < DE  10 km:  22 + 0 = 22 (12,5 %); 

 10 km<DE20 km : 43 + 6 = 49 (27,84 %); 

 20 km<DE30 km : 29 + 2 = 31 (17,61%); 

 30 km<DE40 km : 38 + 1 = 39 (22,15%); 

 40 km<DE50 km :           34 + 1 = 35 (19,88%). 

 In Fig. 5.1 se prezinta harta cu distributia epicentrelor cutremurelor locale [DE50 km; (S-

P)6.0 sec.] care s-au produs in perioada 01.01.1986 - 01.12.2015, care au fost localizate (Tabelul 

4). In perioada 1.12.2013 – 1.12.2014, niciunul din cele 12 cutremure locale nu a putut fi localizat, 

întrucât magnitudinile au fost mici (ML < 2.50).  

 
 



 
 

Unde: 

DH: distanţa hipocentrală; DE: distanţa epicentrală; h   : adâncimea focarului; Io  : intensitatea 

epicentrală; IB  : intensitatea la baraj Coordonatele barajului: 46.333° N;  26.384° E 

 

In perioada 1.12.2014 – 1.12.2015, niciunul din cele 10 cutremure locale nu a putut fi localizat, 

întrucât magnitudinile au fost mici (ML < 2.50).  

Magnitudinea mica a acestor evenimente a facut sa nu fie inregistrate decat la maxim doua statii 

seismice ale retelei seismice nationale. Statia seismica de la Barajul Uz, nu este inca inclusa in 

reteaua nationala, intrucat au existat probleme cu transmiterea datelor prin internet, in zona 

neexistand semnal 3G. De aceea in aceasta etapa s-au achizitionat antenele pentru amplificarea si 

receptia semnalului 3G.  

O propunere de dezvoltare a subiectului este cautarea pe inregistrarile statiilor seismice din 

apropiere a evenimentelor detectate la Barajul Poiana Uzului, si in cazul in care mai exista 

inca doua inregistrari sa se realizeze o localizare seismica a lor. 

Toate cutremurele locale au avut magnitudini mici, cuprinse între: ML = 1.42 – 2,47. 

 

In Fig. 7 se prezinta comparativ histogramele frecventelor socurilor locale in functie de distantele 

epicentrale pentru perioada analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) si respectiv pentru perioada 

01.01.1986 - 01.12.2014. 



 

Distributia magnitudinilor (ML) si relatia frecventa - magnitudine pentru cutremurele locale 

 

 In perioada 01.12.2013 - 01.12.2014, cutremurele locale inregistrate au avut magnitudinile 

cuprinse intre  M
L
= 1.42 – 2.47, Tabelul 5. In perioada 01.12.2014 - 01.12.2015, cutremurele locale 

inregistrate au avut magnitudinile cuprinse intre  M
L
= 0.73 – 2.27, Anexa 2, Tabelul 5.  

 

 Distributia magnitudinilor celor 12 cutremure produse in perioada 01.12.2013 – 01.12.2014 

(Anexa 2, Tabelul 5) a fost urmatoarea: 

      0<ML0.5 : 0 (0,00%); 

   0.5< ML1.0 : 0 (0,00%); 

   1.0< ML1.5 : 1 (8,33%); 

   1.5<ML2.0 : 5 (41,67%); 

   2.0<ML2.5 : 6 (50,00%): 

   2.5<ML3.0 : 0 (0,00%). 

Distributia magnitudinilor celor 10 cutremure produse in perioada 01.12.2014 – 01.12.2015 (Anexa 

2, Tabelul 5.) a fost urmatoarea: 

      0<ML0.5 : 0 (0,00%); 

   0.5< ML1.0 : 4 (40,00%); 

   1.0< ML1.5 : 4 (40,00%); 

   1.5<ML2.0 : 1 (10,00%); 

   2.0<ML2.5 : 1 (10,00%): 

   2.5<ML3.0 : 0 (0,00%). 

 



 Valoarea medie a magnitudinilor din perioada analizată (01.12.2013 – 01.12.2014),  cuprinse 

între ML = 1,42 – 2,47, a fost medLM = 2.03, fiind mai mare decât valoarea medie a cutremurelor din 

perioada anterioară de supraveghere (01.12.2012 – 01.12.2013: ML = 0.38 – 2.90),  medLM = 1.28. 

Valoarea medie a magnitudinilor din perioada analizată (01.12.2014 – 01.12.2015),  cuprinse 

între ML = 0,73 – 2,27, a fost medLM = 1.21, fiind mai mica decât valoarea medie a cutremurelor din 

ultimele doua perioade de supraveghere.  

 

 In Fig. 8 se prezinta, comparativ, histogramele frecventelor socurilor locale in functie de 

magnitudinea locala (ML) pentru perioada analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) si respectiv, pentru 

perioada 01.01.1986 - 01.12.2014. 

 

 
 

 Frecventa socurilor produse intr-o anumita regiune, pe o anumita perioada de timp poate fi 

reprezentata cu urmatoarele formule empirice stabilite de Gutenberg si Richter (1958): 

  log N(M)=a-bM        (1) 

   sau 

  N(M)= exp (-M)        (2) 

unde: 

 N(M)-reprezinta numarul de evenimente din regiune cu o magnitudine egala sau mai mare 

decât M; 

 a= log10e- parametru ce depinde de zona si timpul "t" a cutremurului folosit in calcularea 

relatiilor de recurenta; 

 b=log10e - constanta ce caracterizeaza regiunea respectiva. 

 Constanta "a" variaza larg, in timp ce constanta "b" este cuprinsa in limite destul de inguste 

si este apropiata de valoarea 1. 

 Parametri "a" si "b" descriu "stressul", precum si alte conditii din regiunea focarului si sunt 

importanti in seismologia inginereasca pentru problemele de evaluare a hazardului seismic. 



 Relatiile frecventa cumulativa (Nc) - magnitudine (ML) a socurilor locale crustale calculate 

cu ajutorul relatiei (1) pentru perioda 01.01.1986 - 01.12.2014, si pentru perioada analizată 

(01.12.2013 - 01.12.2014) sunt prezentate in Fig. 9.1 si au urmatoarele expresii analitice: 

 

  log Nc = 4.30 – 1.16 ˑ ML; r = 0.996      (3) 

  log Nc = 1.49 – 0.30 ˑ ML; r = 0.918      (4) 

 
 

Expresia analitica a relatiei frecventa cumulativa a numarului de socuri pe an (Nc/an)-

magnitudine (ML) pentru intreaga perioada de supraveghere, prezentata in Fig.9.2 are forma 

urmatoare: 

  log Nc= 2.87 – 1.18 ˑ ML; r = 0.996      (5) 

 



Din relatiile (3) si (5) se pot calcula urmatoarele marimi: 

 - magnitudinea medie anuala: 
b

a
M L

_

 2.43, din relatia (5); 

 - magnitudinea maxima: 
b

a
M L max  = 3.71 din relatia (3). 

 Din relatia (5) se poate calcula magnitudinea maxima posibila pentru cutremurele locale, 

precum si perioadele de revenire TR (ani) pentru diferite clase de magnitudini, utilizând expresiile:    

- MLmax = [log (TR/T1)+a]/b        (6) 

- Log ((TR/T1) = bML-a        (7) 

Considerand T1 = 1 an, b = 1.18 si a = 2.87 din relatia (5) rezulta urmatoarea relatie de calcul: 

TR = 10(1.18ˑM
L

-2.87)             (8) 

 

Pe baza acestei relatii de calcul se obtin urmatoarele date: 

 

ML 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

TR(ani) 0.02 0.08 0.31 1.20 4.68 18.20 70.79 275 1072 

  

Magnitudinea medie inregistrata in perioada analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) LM
_

2.03, a fost 

puțin mai mică comparativ cu magnitudinea medie anuala, LM
_

2.43, obtinuta pentru intreaga 

perioada seismică 01.01.1986 - 01.12.2014, din relaţia (5). 

 Panta “b” a relatiilor (3), (4) si (5) care reflecta regimul tensiunilor elestice din zona 

focarelor prin valorile “b” obtinute: b = 1.16, b = 0.30 si b = 1.18, evidenţiază atât o seismică 

locală indusă, caracterizată prin valorile ale lui “b” mai mari de 0,70 (b = 1,16 şi 1,18, relaţiile 

3 şi 5), cât și naturală, caracterizată prin valoarea lui „b”  mai mică (b = 0.30), relația 4.  

 

Corelatia dintre variatia nivelului apei in lac si numarul de socuri locale 

 

 In scopul evidentierii unei corelatii intre cota apei in lac si activitatea seismica locala cu (S-

P)  6.0 sec. sau DE  50 km, s-a intocmit reprezentarea grafica din Fig.6.2, unde se prezinta 

distributia numarului socurilor locale in functie de nivelul apei in lac . 

 Se evidentiaza faptul ca 92 (52.41%) din cele 176 cutremure inregistrate in perioada 1986 - 2015 

s-au produs pe perioade de golire a lacului. 

 In perioada de observatie (01.12.2013 - 01.12.2014), 9 din cele 12 cutremure înregistrate s-

au produs pe perioadele de umplere, între 11.02.2014 – 24.06.2014, când nivelul apei în lac s-a situat 

între cotele 494,94 → 504,47 m, cu gradiente de umplere cuprinse între ΔH/10 zile = +0,13 m/10 

zile ÷ +1,13 m/10 zile (Anexa 2, Tabelul 7). 

 Cutremurul cu magnitudine maximă ML = 2.47 s-a produs pe perioada de umplere, când 

nivelul apei în lac a fost 494,94 m (Tabel 5/Nr. 156). 

In perioada de observatie (01.12.2014 - 01.12.2015), 6 din cele 10 cutremure înregistrate s-

au produs pe perioadele de golire (Anexa 2, Tabelul 7). 

 Variatia apei in lac in corelatie cu seismicitatea e prezentata in Figura de mai jos. 

 



 
 

Analiza seismicitatii regionale 

 

 In categoria de "cutremure regionale" s-au delimitat cutremurele produse in intervalul de 

distante epicentrale DE=50-100 km pentru cutremurele normale (5 km  h < 60 km) si superficiale 

(h<5 km) si in intervalul DE=0-100 km pentru cutremurele intermediare (60 km  h  300 km). 

 Perioadele analizate (01.12.2013 – 01.12.2014), (01.12.2014 – 01.12.2015), din punctul de 

vedere al activităţii seismice regionale subcrustale (intermediare; în intervalul DE = 0 – 100 km) şi 

crustale (normale; în intervalul DE = 50 – 100 km) a fost crescută, înregistrându-se un număr total 

de 232, 209 cutremure (Anexa 2, Tabel 6 2014 si 2015), comparativ cu perioada precedenta de 

analiză (01.12.2012 – 01.12.2013), când s-au înregistrat un număr total de 162 cutremure. 

Perioada analizată (01.12.2014 – 01.12.2015): 
- Număr total de cutremure normale şi intermediare = 232; 

- Număr cutremure normale (5 km≤h<60 km) şi superficiale (h<5 km) = 12; 

- Număr cutremure intermediare (60 km≤h≤300 km) = 220. 

Perioada analizată (01.12.2013 – 01.12.2014): 
- Număr total de cutremure normale şi intermediare = 209; 

- Număr cutremure normale (5 km≤h<60 km) şi superficiale (h<5 km) = 12; 

- Număr cutremure intermediare (60 km≤h≤300 km) = 197. 

Perioada anterioară de analiză (01.12.2012 – 01.12.2013): 
- Număr total de cutremure normale şi intermediare = 162; 

- Număr cutremure normale (5 km≤h<60 km) şi superficiale (h<5 km) = 11; 

- Număr cutremure intermediare (60 km≤h≤300 km) = 151. 

 In Anexa 2, Tabelul 6 2014 si 2015 sunt prezentati parametrii fiecărui cutremur, si anume: 

ora in origine (GMT), coordonatele geografice, (Lat.oN; Long.oE), adâncimea focarului (h), 

magnitudinea (ML), intensitatea epicentrala (Io), intensitatea la baraj (IB). In Fig.5.2° si b este 

prezentata harta cu pozitia epicentrelor celor 232 si 209 cutremure localizate in anii 2015 si 2014. 



 
 Din analiza Anexa 2, Tabelul 6 2014 se observa ca intensitatile seismice maxime inregistrate 

in zona barajului Poiana Uzului in perioada analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) au fost următoarele: 

 a) pentru cutremurele normale si superficiale (Anexa 2, Tabelul 6 2014): 

  I
B
 5.3 (MSK); (Anexa 2, Tabelul 6 2014/Nr. 201) 

 b) pentru cutremurele intermediare (Anexa 2, Tabelul 6 2014): 

  I
B
 4.0 (MSK); (Anexa 2, Tabelul 6 2014/Nr. 153) 

 De menționat că, pentru prima dată de la începerea supravegherii seismice a barajului Poiana 

Uzului, s-a înregistrat cea mai mare intensitate în amplasament, datorată cutremurelor normale 

(crustale) cu distanțele epicentrale cuprinse între 50 km < DE ≤ 100 km (Anexa 2, Tabelul 6 2014). 

Astfel, intensitatea IB, datorată cutremurelor normale (crustale; IB = 5.3 (MSK)) a fost mai mare 

decât intensitatea datorată cutremurelor intermediare vrâncene (IB = 4.0 (MSK)). 

 

Din analiza Anexa 2, Tabelul 6 2015 se observa ca intensitatile seismice maxime inregistrate in zona 

barajului Poiana Uzului in perioada analizata (01.12.2014 - 01.12.2015) au fost următoarele: 

 a) pentru cutremurele normale si superficiale (Anexa 2, Tabelul 6 2015): 

  I
B
 2.0 (MSK); (Anexa 2, Tabelul 6 2015/Nr. 148) 

 b) pentru cutremurele intermediare (Anexa 2, Tabelul 6 2015): 

  I
B
 4.5 (MSK); (Anexa 2, Tabelul 6 2015/Nr. 90) 

  

Distributia deformatiilor elastice pentru cutremurele locale in perioada   

01.01.1986 – 01.12.2014 

 

 Cantitatea de energie seismica eliberata de cele 12 cutremure locale in perioada de analiză 

(01.12.2013 - 01.12.2014) a fost ΣE = 1.334*1016 ergi (echivalenta unui cutremur local cu M
L
= 

2.88), de 1.11 ori mai mică decât cantitatea de energie seismică eliberata in perioada precedenta 

(01.12.2012 - 01.12.2013) cand s-a eliberat o energie seismica de ΣE = 1.483*1016 ergi (echivalenta 

cu un cutremur cu magnitudinea ML = 2.91).  

Din punct de vedere al numarului de socuri, activitatea seismica locala in perioada de analiză 

a fost practic egală, inregistrandu-se 12 evenimente fata de 11 inregistrate in perioada precedenta de 

analiza. 

 Cantităţile de energie seismică eliberate în ultimele 10 perioade anuale, au fost următoarele: 

 Perioada: 01.01.2005 – 01.01.2006:  

 E = 2,510* 1014 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 1,73; 

  

Perioada: 01.01.2006 – 31.12.2006:  



 E = 4,709* 1013 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 1,25; 

 Perioada: 01.01.2007 – 01.12.2007:  

 E = 0,673* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,69; 

 Perioada: 01.12.2007 – 01.12.2008:  

 E = 3,133* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 3,13; 

 Perioada: 01.12.2008 – 01.12.2009:  

 E = 0,808* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,74; 

 Perioada: 01.12.2009 – 01.12.2010:  

 E = 0,134* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,22; 

 Perioada: 01.12.2010 – 01.12.2011:  

 E = 0,730* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,71; 

 Perioada: 01.12.2011 – 01.12.2012:  

 E = 0,354* 1015 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 1,83; 

 Perioada: 01.12.2012 – 01.12.2013:  

 E = 1,483* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,91; 

 Perioada: 01.12.2013 – 01.12.2014:  

 E = 1,334* 1016 ergi, echivalentă cu un cutremur cu ML = 2,88. 

 De mentionat ca, energia seismica totala eliberata in perioada 24.05.1986 – 01.12.2014 este 

E = 0,211*1018 ergi, echivalenta cu un cutremur cu magnitudinea ML = 3,68. 

 Energia seismică eliberată în perioada de analiză (01.12.2013 – 01.12.2014), E = 1,334* 1016 

ergi, este echivalentă cu un cutremur cu magnitudinea ML = 2,88. 

 In Fig.11 se prezinta distributia in timp a energiei seismice eliberate (graficul Benioff) de 

focarele locale situate la DE50 km [(S-P)6.0 sec.], in perioada 01.01.1986 - 01.12.2014. 

 Curba Benioff arata care sunt anii de maxim  de activitate seismica si perioadele de calm 

seismic relativ si da indicatii asupra modului in care viteza de acumulare a energiei seismice in 

focarele din zona barajului Poiana Uzului variaza in timp, respectiv poate indica nivelul magnitudinii 

maxime pentru focarele cu distante epicentrale DE50 km. 

 Conform curbei Benioff prezentată în Fig. 11, în viitor există probabilitatea producerii unui 

cutremur cu magnitudinea ML = 3.16, echivalentă cu un cutremur local cu intensitatea I0 = 2.9 

(MSK). 

 

 
 

 



Concluzii  

 

 In perioada analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) s-a înregistrat un număr de 12 cutremure 

locale (cu DE  50 km) şi 209 cutremure regionale crustale [(normale: 5 km≤h<60 km; n = 12 şocuri) 

şi superficiale (h < 5 km)] şi subcrustale [intermediare (0 km≤h<100 km; n = 197 şocuri)]. 

 Caracteristicile acestor cutremure sunt prezentate în Tabelul A. 

 

 Tabel A. Analiza statistică a cutremurelor înregistrate în ultimele perioade de supraveghere 

 seismică 
  Cutremure locale (DE  50 km) Cutremure regionale  

Nr. Perioada Nr. Şocuri 

(N) 

E(ergi) ML 

(echiv.) 

Nr. Şocuri (N)  

normale şi superficiale 
(50 km < DE ≤ 100 km) 

Nr. Şocuri (N) 

intermediare 
(DE ≤ 100 km) 

TOTAL 

1 01.01.2005-01.01.2006 9 2.510*1014 1.73 25 204 229 

2 01.01.2006-31.12.2006 14 4.709*1013 1.25 5 48 53 

3 01.01.2007-01.12.2007 13 0.673*1016 2.69 2 38 40 

4 01.12.2007-01.12.2008 22 3.133*1016 3.13 3 22 25 

5 01.12.2008-01.12.2009 18 0.808*1016 2.74 125 239 364 

6 01.12.2009-01.12.2010 10 0.134*1016 2.22 21 74 95 

7 01.12.2010-01.12.2011 6 0.730*1016 2.71 27 217 244 

8 01.12.2011-01.12.2012 9 0,354*1015 1.83 12 196 208 

9 01.12.2012-01.12.2013 11 1,483*1016 2.91 11 151 162 

10 01.12.2013-01.12.2014 12 1,334*1016 2.88 12 197 209 

  

 Intensitatile seismice maxime produse in zona amplasamentului barajului in perioada 

analizata (01.12.2013 - 01.12.2014) şi valorile de acceleraţii şi viteze corespunzătoare (aHmax; vHmax) 

componentei orizontale maxime, au prezentat urmatoarele marimi: 

 a) pentru cutremurele locale cu DE50 km (Anexa 2, Tabel 8). 

       IB0.5 (MSK) ; aHmax ≤ 1.46 cm/s2; vHmax ≤ 0,31 cm/s; 

 b) pentru  cutremurele regionale: 

  b1) cutremure normale si superficiale cu 50 kmDE100 km (Anexa 2, Tabel 6 2014): 

   IB5.3 (MSK) ; aHmax ≤ 40.18 cm/s2; vHmax ≤ 4.95 cm/s; 

  b2) cutremure intermediare cu 0 km DE100 km (Anexa 2, Tabel 6 2014): 

   IB4.0 (MSK); aHmax ≤ 16.37 cm/s2; vHmax ≤ 2.34 cm/s. 

 In concluzie, se apreciaza ca desi in amplasament s-au inregistrat 14 intensităţi cuprinse intre 

IB = 2.5 – 5.3  (MSK) (Anexa 2, Tabel 6 2014), acestea nu au afectat siguranta barajului si stabilitatea 

versantilor. 

 

Nota: 

Tabelele din Anexa 2 se pot obtine la cerere de la autori* 
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