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SEISMICITATEA, SEISMOTECTONICA  
ŞI HAZARDUL SEISMIC DIN ZONA TIMIŞOARA*  

Dr. Eugen OROS 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului 

REZUMAT. Zona Timişoara este situată în centrul Regiunii Seismice Banat, cea mai importantă regiune 
seismică a României, dacă ne raportăm la hazardul seismic controlat de cutremure crustale (adâncimea 
focarelor mai mică de cca 30 km). Istoria seismică a zonei este marcată de seisme cu magnitudini maxime 
Mw = 5.6, care au provocat daune materiale semnificative fondului construit, atât în municipiul Timişoara cât 
şi în localităţile învecinate. Seismicitatea zonei este caracterizată prin grupări ale epicentrelor în arii bine 
definite, corelate cu un complex sistem de falii crustale rectivate într-un regim tectonic transtensiv. Seismele 
produse în perioada Ianuarie-Februrie 2012 confirmă caracterul seismic activ al sistemului de falii geologice 
dezvoltat în apropierea oraşului Timişoara şi importanta acestuia pentru evaluarea şi reducerea hazardului şi 
riscului seismic al oraşului Timişoara şi al localitaţilor invecinate acestuia. Pentru perioade de recurenţă 
specifice codurilor antiseismice national (P-100/2006) şi european (Eurocode EC8) hazardul seismic al zonei 
seismogene Timişoara este definit de intensitatea I = 7.0 EMS şi respectiv I = 7.5 EMS.     

Cuvinte cheie: cutremure de pamânt, falii, seismotectonică, hazard seismic, efecte locale. 

ABSTRACT. Timişoara zone develops within Banat Seismic Region, one of the most seismic active regions of 
Romania when we consider the seismic hazard controlled by crustal seismicity (focal depths less then 30 km). 
Historical, the city of Timişoara and its neighbouring localities experienced more strong earthquakes, Mw=5.6, 
that produced significant effects on the bulidings. The seismicity is characterized by proups of epicenters well 
corelated with a complex geological faults system reactivated in a transtensiv tectonic regim. The earthquakes 
occured between January and February 2012 confirm the seismic activitiy of the geological faults near 
Timişoara and thei importance for assessing the hazard and risk for Timişoara zone. For recurrence periods 
defined by national  (P-100/2006) and European antiseismic (EuroCode EC8) codes the seismic hazard for 
Timişoara zone is defined by intensity I=7.0 EMS and I=7.5 EMS, respectively.    
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1. SEISMICITATEA ZONEI TIMIŞOARA  

Zona1seismică Timişoara este situată în nordul 
Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active 
regiuni seismice ale Bazinului Panonic [3] (Figura 1).  

Istoria seismică a zonei este marcată de seisme cu 
magnitudini maxime Mw = 5.6, care au provocat 
daune materiale semnificative fondului construit, 
atât în municipiul Timişoara cât şi în localităţile 
apropiate. De exemplu [1] aduce informaţii privi-
toare la unul dintre cutremurele puternice produse in 
apropierea Timişoarei. Autorul notează „Pe 5 iunie 

                                                 
* Lucrarea este o sinteză a prezentarii din cadrul dezbaterii cu 

tema „Cutremurele banăţene, riscul seismic si siguranţa fondului 
construit. Reactii la ultimele miscari seismice din Banat” 
organizata Primaria Municipiului Timisoara, AGIR Filiala Timis, 
ISU Banat-Timis, UPT, Facultatea de Constructii si Arhitectura, 
Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri, 
Directia Regionala in Constructii Vest, 22.02.2012, Timisoara. 

1443 un puternic cutremur de pământ dărâmă, în 
unele locuri până la temelii, zidurile fortificaţiei şi 
multe clădiri din oraş. Iancu de Hunedoara se apucă 
de treabă: aduce piatră din Cula Vîrşeţului, nisip de 
la Lipova şi lemn din pădurile din jurul Timişoarei. 
Demolează zidurile prăbuşite şi recuperează mate-
rialul ... „ Totuşi, evenimentul este considerat incert 
in catalogul de cutremure elaborat recent pentru 
Banat [5], pentru validarea ştiinţifică a acestuia fiind 
necesare date istorice concludente şi credibile (surse 
documentare primare, contemporane cu evenimentul).  

În ziarul local Temesi Lapok sunt notate efectele 
cutremurului din 19.11.1879, produs în apropierea 
oraşului Timişoara: “Timişoara primul şoc la 11:58, 
care nu a fost observat de toată lumea; seara la 19:47 
un cutremur mult mai puternic; noaptea la 00:10 
un cutremur şi mai puternic, urmat de zgomot 
îngrozitor, durata 6 sec, 12 şocuri care au speriat 
populaţia, geamurile trosneau, scârţâiau, vasele de 
pe rafturi au zdrăngănit, tablourile s-au lovit de 
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pereţi, s-au trezit din somn, s-au dezechilibrat, au 
sunat clopotele pompierilor de la Primărie, s-au 

crăpat pereţii mănăstirii de maici şi la mai multe 
clădiri. La Giroc ... s-au dărâmat mai multe coşuri”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Seismicitatea Bazinului Carpatic (după http://www.seismology.hu/index.php/en/seismicity/seismicity-and-seismic-hazard). 
Triunghiul delimitează Regiunea Seismică Banat (RSB). Linia întreruptă reprezintă limitele aproximative ale Bazinului Panonic (BP). 

 

Seismicitatea zonei Timişoara este caracterizată 
prin tendinţa de grupare a epicentrelor în arii 
particulare, bine conturate („clustere”), care definesc 
principalele surse de hazard seismic pentru muni-
cipiul Timişoara, confirmate istoric prin evenimente 
seismice majore, cu Mw≥5.0 (Figura 2). Pot fi 
identificate două grupe de surse de hazard: 

Sursele din imediata apropiere a oraşului, respectiv 
sursa Şag-Parţa-Sânmihaiul Român, cu evenimentul 
major din 27.05.1959 (Mw = 5.4) şi sursa Timişoara-
Săcălaz, cu evenimentele majore din 05.06.1443 
(Mw =) şi din 19.11.1879 (Mw =). 

Sursele din jurul Timişoarei, situate la o distanţa 
critică definită de efectele pe care le pot produce in 
oraşul Timişoara (efecte minime caracteristice 
gradului 6 de intensitate pe scara Mercalli, respectiv 
efecte de interes ingineresc). Se cunosc până în 
prezent: a) sursa Banloc-Voiteg, confirmată de cutre-
murele puternice din 12 Iulie 1991, Mw = 5.6 şi 02 de-
cembrie 1991, Mw = 5.5; b) sursa Lovrin-Vinga, cu 
activitate seismică maxima în 1879 şi perioada 1938-
1941 (30.08.1941, Mw = 5.3; 08.07.1938, Mw = 5.2).   

Cutremurele de pământ produse în perimetrul 
investigat şi prezentat în Figura 2 sunt cutremure 

normale, de tip crustal, cu adâncimi ale focarelor 
cuprinse între 5 şi 30 km. O caracteristică comună 
cutremurelor de pământ, observată frecvent şi la 
cutremurele puternice din RSB este dată de efectele 
de directivitate ale sursei, manifestate prin distribuţia 
preferenţială a efectelor maxime pe direcţia faliei 
cauzative, respectiv alungirea isoseistelor pe direcţia 
faliei (Figura 3). 

În prezent, ZST este monitorizată cu o reţea de 
staţii seismice (Timişoara, Banloc, Buziaş, Şiria) 
aparţinând Reţelei Seismice Naţionale din cadrul 
Institutului Naţional CD pentru Fizica Pământului 
Bucureşti (INCDFP) (www.infp.ro), fiind asi-
gurată detectarea, inclusiv a microseismelor cu 
M < 1.0  [ ]. 

2. SEISMOTECTONICA ZONEI 
TIMIŞOARA 

Schiţa seismotectonică a zonei Timişoara este 
prezentată în Figura 2. Este de remarcat corelarea 
foarte bună dintre grupările epicentrelor şi sistemele 
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de faliile intracrustale majore cunoscute în regiune 
şi, specific, cu intersecţiile acestor falii. 

Regimul tectonic specific zonei investigate este 
definit prin falieri cu alunecare pe direcţie, reactivate 
în regim tensional conform cu [5]. În zona Timişoara 
se pot menţiona mai multe tipuri de falii geologice 
(după [7] ) asociate cu activitatea seismică: i) falii 
orientate NE-SV, ii) falii orientate E-V şi iii) falii 
orientate N-S până la NNV-SSE. 

Secvenţa seismică produsă în perioada ianuarie-
februarie 2012 are două zone epicentrale distincte 

(după [6]): o zonă epicentrală situată la SV de 
Timişoara, pe o falie orientata NE-SV şi ii) o zonă 
epicentrală situată la cca. 30 km Est de Timişoara (în 
apropierea localităţii Topolovăţul Mare), pe o falie 
orientată E-V (Figura 2). Ambele zone epicentrale 
ale acestei secvenţe seismice se corelează cu 
seismicitatea istorică, confirmând caracterul seismic 
activ al faliilor menţionate şi potenţialul seismogen 
al acestora, ca element definitoriu pentru hazardul 
seismic asociat oraşului Timişoara şi localităţilor din 
apropierea acestuia. 

 

 
 

Fig. 2. Schiţa Seismotectonică a zonei seismice Timişoara. Faliile geologice sunt trasate după [7]. 
 

3. HAZARDUL SEISMIC 

Pentru o perioadă de recurenţă de 475 de ani 
(conform codului antiseismic EuroCode EC8) in 
cazul zonei Timişoara s-a obţinut o valoare a 
intensităţii macroseismice I = 7.5 grade EMS. Pentru 
o perioadă de recurenţă de 100 de ani (conform 
codului antiseismic P 100/2006) intensitatea obţinută 
pentru zona Timişoara este I = 7.0 grade EMS. 
Valorile discrete obţínute în cazul acceleraţíilor de 
vârf de [5] şi corespondente valorilor intensităţii 
macroseismice pot înregistra variaţii semnificative 
datorate efectelor locale [4].  

În ceea ce priveşte efectele locale pentru munici-
piul Timişoara s-au identificat trei grupe de frecvenţe 
de rezonanţă ale stratelor geologice superficiale 

conform cu [4] şi [5], distribuite de la Vest spre Est 
în trei zone alungite pe direcţia Nord-Sud: fr = 3.7-
4.6 Hz, fr = 2.2-3.1 Hz şi respectiv fr = 6.2-6.6 Hz. 
Frecvenţele medii ale construcţiilor din municipiu 
sunt cuprinse, în medie, între 1.0-2.0 Hz (clădiri cu 
4-9 etaje) până la 2.0-6.5 Hz (clădiri cu mai puţin de 
4 etaje). 

5. CONCLUZII 

Zona Timişoara, situată în partea nordică a Re-
giunii Seismice Banat, cea mai importantă regiune 
seismic activă a României la nivelul seismicităţii 
crustale, a fost expusă unor cutremure istorice puter-
nice, cu efecte semnificative asupra fondului construit. 
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Caracteristicile seismotectonice susţin potenţialul 
seismogen al surselor seismice cunoscute în această 
zonă iar hazardul seismic estimat plasează oraşul 
Timişoara şi localităţile învecinate într-o zonă de 

interes pentru investigaţii complexe atât seismolo-
gice cat şi inginereşti, necesare asigurării fondului 
construit împotriva efectelor cutremurelor de pământ 
locale.  

 

 
 

Fig. 3. Exemplificarea fenomenului de directivitate a sursei seismice reflectată în alura câmpului macroseismic  
(alungirea isoseistelor de intensitate maxima) (după Oros 2010 AGIR). Liniile roşii aproximează direcţia faliei seismice. 
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