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REZUMAT. După o introducere, care încadrează preocupările din lucrare, sunt prezentate date şi aprecieri privind riscul seismic care 

afectează România. Sunt făcute referiri privind măsurile de apărare contra dezastrelor seismice şi sunt prezentate aprecieri asupra 

stadiului atins în prezent în România. Sunt examinate cauzele care au condus la o situaţie necorespunzătoare în acest domeniu, 

relevându-se deficienţele activităţilor umane. Este subliniată importanţa unei activităţi educative corespunzătoare pentru îmbunătăţirea 

situaţiei şi se evidenţiază orientări de bază necesare, din punctul de vedere ştiinţific şi tehnic, ca şi din punctul de vedere etic şi civic. În 

încheiere se subliniază necesitatea de abordare strategică în vederea îmbunătăţirii apărării contra posibilelor dezastre seismice. 

 

Cuvinte cheie: hazard seismic, risc seismic, scenariu de cutremur, protecţie antiseismică, educaţie. 

 

ABSTRACT. After an introduction emphasizing the object of the paper, some data and estimates related to seismic risk in Romania 

are presented. Some references to defense measures in this field and to the current state of art of these activities in Romania are 

made. The main causes having led to an unsatisfactory situation in this field are referred to and some main shortcomings of human 

activities are emphasized. The importance of an appropriate educational activity oriented towards an improvement of the state of 

the art is underlined and necessary basic orientations are emphasized, with a concern for the scientific and technical field, and for the 

ethical and civic one. The closure is devoted to the need of a strategic approach aimed at improving the defense against potential 

seismic disasters.  

 

Key-words: seismic hazard, seisimic risk, earthquake scenario, earthquake protection, education. 

 

1. INTRODUCERE 

Politicile de mediu, care constituie subiect de preocupări 

pentru acest simpozion, au ca un obiectiv central asigurarea 

unei dezvoltări durabile. Politicile de mediu trebuie, în altă 

ordine de idei, să aibă în vedere evitarea în măsura 

posibilului, sau limitarea amplitudinii dezastrelor, 

 fie că acestea sunt dezastre care se dezvoltă treptat, ca 

unele dintre dezastrele ecologice, epuizarea resurselor etc., 

 fie că acestea apar brusc, ca dezastrele generate de 

cutremure sau inundaţii, de unele accidente industriale 

grave etc. 

Având în vedere aceste consideraţii, trebuie recunoscută 

necesitatea unei corelări strânse şi eficiente între politicile 

de mediu şi stratehia de apărare împotriva dezastrelor, 

printre care posibilele dezastre seismice, care constituie 

subiect de preocupare pentru prezenta lucrare. 
Radiografierea dezastrelor de diferite categorii evidenţi-

ază de regulă responsabilităţi umane în producerea lor. 
Vina umană în acest domeniu poate proveni din două 
cauze principale: 

 lipsa unei cunoaşteri adecvate a problematicii 
domeniului; 

 activitate umană neadecvată, în ciuda cunoaşterii 

problematicii, ceea ce devine o culpă, uneori cu urmări de 

dimensiuni sociale uriaşe. 

Posibila existenţă a vinii umane reclamă, evident, 

necesitatea unor măsuri de remediere a situaţiei, care 

trebuie să aibă la rândul lor un caracter preventiv, iar din 

acest punct de vedere o educaţie corespunzătoare consti-

tuie o necesitate esenţială. Pe de altă parte, recunoaşterea 
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celor două cauze principale ale vinii umane, evidenţiate 

mai înainte, implică necesitatea considerării, pentru educa-

ţia din acest domeniu, a două orientări principale, cu 

caracter complementar: 

 educaţia de natură ştiinţifică şi tehnică, destinată acu-
mulării, de către diferitele categorii socio – profesionale im-
plicate, a cunoştinţelor necesare, specifice lor, de diferite 
naturi; 

 educaţia de natură etică şi civică, destinată asigurării 
unui comportament care să nu contravină cerinţelor deter-
minate de cunoştinţele de specialitate disponibile pentru 
scopurile de protecţie, de natură socială şi economică, într-
o anumită etapă de dezvoltare a societăţii. 

Consideraţiile precedente justifică în mod suficient o 
preocupare în direcţia evidenţiată de titlul lucrării.  

2. REFERIRI LA RISCUL SEISMIC ÎN ŢARA 
NOASTRĂ 

Faptul că riscul seismic care afectează ţara noastră este 
ridicat, este cunoscut de specialişti şi perceput de altfel de 
către largi categorii socio-profesionale, inclusiv de către 
majoritatea populaţiei largi. Pentru a da o imagine concisă 
privind riscul seismic, este oportună menţionarea unor 
date privind hazardul seismic, riscul seismic şi efectele 
cutremurului distrugător din 1977.03.04. (Notă: într-o ac-
cepţiune ştiinţifică, redată sumar, se înţelege prin hazard 
seismic o caracterizare sintetică, de preferinţă de natură 
probabilistică, a succesiunii aşteptate a unor cutremure 
puternice, de diferite niveluri de severitate, având poten-
ţialul de a produce daune; se înţelege prin risc seismic o 
caracterizare sintetică, de asemenea de natură proba-
bilistică, a succesiunii aşteptate a cazurilor de producere a 
unui impact negativ de diferite niveluri de severitate). 

Hazardul seismic care afectează teritoriul ţării noastre 
este determinat de activitatea mai multor zone seismogene. 
Dintre acestea se distinge în mod deosebit zona seismogenă 
vrânceană, care eliberează în medie, pe secol, peste 95 % 
din totalul energiei eliberate pe întinderea teritoriului [1]. 

Zona seismogenă vrânceană se distinge în primul rând 
prin faptul că ea este de adâncime intermediară (cutremu- 

rele cele mai puternice fiind generate la adâncimi între 80 şi 
160 km), este persistentă şi generează frecvent cutremure 
puternice, printre care unele depăşesc magnitudinea 
Gutenberg – Richter MGR = 7,0 (cel mai puternic cutremur 
istoric a fost cutremurul „cel mare” din 1802.10.26, pentru 
care s-a estimat de către diverşi autori o magnitudine MGR 
de 7,5 ... 7,7). După unele cercetări [3], limita superioară a 

magnitudinilor respective este de MGR = 7,75  0,21. Pe 
baza cataloagelor seismice din [2], [1] a putut fi întocmită 
istoria magnitudinilor vrâncene din secolul XX (fig. 1) 
şi, în consecinţă, funcţia de recurenţă a magnitudinilor 
(fig. 2). 

Celelalte zone seismogene din ţara noastră sunt zone 
„normale”, cu adâncimi de sursă de suprafaţă şi cu o 
activitate mult mai puţin intensă decât zona vrânceană, 
prezentând o importanţă mai degrabă locală. Dintre ulti-
mele, cele mai importante sunt zona făgărăşană şi zona 
bănăţeană. Pe baza datelor de catalog, a fost încercată 
întocmirea unor grafice de recurenţă omoloage celui din 
figura 2, reprezentate respectiv în fig. 3 şi 4. În graficele 
din figurile 2, 3, 4, în abscisă sunt date magnitudini, iar în 
ordonată sunt daţi logaritmii zecimali ai frecvenţelor anuale 
aşteptate de atingere sau depăşire a diferitelor magnitudini 
care apar în grafice. Graficul din figura 2 are două ramuri, 
corespunzând ipotezelor alternative conform cărora mag-
nitudinea limită ar fi 7,8 sau 8,0. Funcţiile, sau graficele, 
de recurenţă corespund modelului de recurenţă relativ 
simplu, constituit de procesele stochastice poissoniene. 
Pentru preocupările lucrării se poate admite că utilizarea 
acestui model este satisfăcătoare. 

Un ordin de mărime semnificativ pentru riscul seismic 
care afectează ţara noastră este furnizat de datele oficiale 
privind pierderile determinate de cutremurul din 1977.03.04 
[1]. Există un consens asupra faptului că acest cutremur a 
produs cele mai grele pierderi din perioada istorică. 
Aceasta se datorează faptului că, deşi din punctul de vede-
re seismologic cutremurul nu a fost cel mai sever, situaţia 
generală la data respectivă s-a distins prin existenţa unui 
număr mare de elemente expuse, care nu existau în trecu-
tul mai îndepărtat, iar o parte importantă dintre elementele 
expuse existente era caracterizată printr-o vulnerabilitate 
seismică ridicată şi a fost afectată în consecinţă. 
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 Fig. 1. Istoria magnitudinilor cutremurelor  Fig. 2. Caracteristica de recurenţă a cutre- 

 vrâncene cu MGR  6,0, în secolul 20. murelor vrâncene, conform datelor din figura 1. 
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 Fig. 3. Caracteristica de recurenţă Fig. 4. Caracteristica de recurenţă 

 a cutremurelor făgărăşene. a cutremurelor bănăţene. 

 

Dintre datele privind impactul cutremurului, furnizate de 
surse oficiale ale vremii, reproduse în [1], cele mai semnifi-
cative sunt reprezentate de numărul de victime (1570) şi de 

pierderile economice globale (estimate la peste 2  10
9
 

dolari SUA, la valoarea din 1977 a acestora). După unele 
estimări ulterioare justificate, pierderile economice globale 
au fost sensibil subestimate. Un argument credibil în acest 
sens: după 1977 balanţa comerţului exterior, până atunci 
relativ echilibrată, s-a dezechilibrat considerabil până când, 
de la începutul deceniului următor, ea s-a redresat forţat, ca 
urmare a politicii dure de restituire a datoriilor externe, care 
s-a soldat cu urmările cunoscute pentru nivelul de trai. 

Evaluări propriu-zise de risc seismic (în sens probabi-
listic) pentru sisteme mari nu au fost întocmite până în 
prezent în nicio ţară din lume. În loc de astfel de evaluări 
s-a adoptat o cale mai simplă, dar fezabilă, pragmatică, 
aceea a elaborării unor scenarii de cutremur corespunză-
toare acceptării ipotezelor unor cutremure convenţionale, 
numite cutremure de scenariu. (Notă: se înţelege prin 
scenariu de cutremur un tablou cuprinzător al efectelor 
aşteptate, condiţionate de producerea unui cutremur de 
scenariului). Dacă se merge în cazul ţării noastre pe o astfel 
de cale, cutremurul de magnitudine MGR = 7,2 din 1977, 
care corespunde unei perioade de revenire de aproximativ o 
jumătate de secol (v. fig. 2) poate fi considerat un cutremur 
de scenariu sever (acesta având o perioadă medie de 
revenire de ordinul 50 de ani), dar nu extrem. Cutremurul 
din 1802, cu o perioadă de revenire de ordinul mai multor 
secole, ar putea fi considerat un cutremur de scenariu 
extrem (având o perioadă medie de revenire de ordinul mai 
multor secole). De notat că sensibilităţile umane nu au 
favorizat până în prezent considerarea unui astfel de model, 
care ridică probleme la care se evită să se răspundă (de notat 
că, într-o ţară cu un nivel ridicat al culturii prevenirii 
dezastrelor, această problemă nu ar fi evitată; exemplu: în 
SUA au fost elaborate în 1994 scenarii de cutremure 
extreme, pe baza ipotezelor unor magnitudini de ordinul 
8,0, care ar afecta, ipotetic, aglomerările urbane din zonele 
San Francisco, respectiv Los Angeles). 

Revenind la modelul furnizat de cutremurul din 1977, 
există un consens, din păcate realist, în a aprecia că o 
repetare a evenimentului natural respectiv ar avea urmări 

mai grave decât în 1977. La aceasta ar contribui mai multe 
cauze, printre care: 

 şubrezirea progresivă a construcţiilor, determinată de 

incidenţa în 1986 şi 1990 a unor noi cutremure puternice; 

 realizarea în ultimele două decenii a unor noi con-

strucţii, în condiţii adeseori de proiectare şi execuţie de o 

calitate îndoielnică. 

În cadrul unor studii recente aprofundate, s-a ajuns la 

rezultatul că o repetare a cutremurului din 1977 ar con-

duce la un impact caracterizat prin pierderi care, numai 

pentru fondul locativ, ar fi de aproape 5  10
9
 EUR.  

3. REFERIRI LA STADIUL ACTUAL  

AL ACTIVITĂŢILOR DE APĂRARE 

CONTRA CUTREMURELOR 

Activităţile umane orientate spre apărarea împotriva 

riscului seismic, văzute în ansamblu, prezintă un mare 

nivel de diversitate şi complexitate. Ele pot să se refere la 

aspecte (dintre care cele menţionate în continuare sunt 

departe de a fi exhaustive) ca: 

 măsurile de protecţie cu caracter preventiv, adoptate la 

concepţia şi realizarea diferitelor lucrări ale omului (mergând 

de la obiecte de dimensiune limitată la construcţii individuale 

diverse, la sisteme complexe, cum ar fi ansamblurile urbane, 

reţelele vitale distribuite pe teritoriu etc.); 

 măsurile de asigurare a unei capacităţi de reacţie 
eficiente în situaţiile de incidenţă a unui cutremur dis-

trugător (mergând de la evitarea unor accidentări din cauza 

căderii unor obiecte contondente în casă sau în exterior, la 

asigurarea capacităţilor de salvare a oamenilor răniţi şi/sau 

prinşi între dărâmături, la asigurarea unor spaţii de refugiu, 

la efectuarea de intervenţii de sprijinire/consolidare de ur-

genţă pentru construcţiile avariate, la asigurarea capacităţii 

de a oferi ajutor medical, prin capacitatea spitalelor, ca şi a 

căilor şi mijloacelor de comunicaţie şi transport, inclusiv 

funcţionalitatea străzilor etc.); 

 măsurile de recuperare în situaţia de dezastru, ca 

asigurarea de posibilităţi de adăpostire pentru sinistraţi, 
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asigurarea unui minim de condiţii igienice, asigurarea apei 

şi alimentelor minim necesare etc.. 

Pe marginea situaţiei actuale a măsurilor de apărare 

contra cutremurelor se pot face numeroase constatări 

critice. Din nou, fără a încerca o privire cuprinzătoare, pot 

fi semnalate câteva aspecte îngrijorătoare, de data aceasta 

de natură tehnică, specifice în primul rând construcţiilor: 

 din fondul construit existent, o parte importantă nu 

are la bază o proiectare cuprinzând măsuri explicite de 

protecţie antiseismică (în principiu: lucrările realizate 

anterior anului 1963, anul intrării în vigoare a unui prim 

normativ relativ dezvoltat de proiectare antiseismică, 

precum şi lucrările aparţinând unor categorii pentru care 

nu existau reglementări privind proiectarea antiseismică); 

 o mare parte dintre lucrările care nominal bene-

ficiază de protecţie antiseismică, dar au fost concepute în 

urmă cu mai mult timp (în special cele concepute anterior 

cutremurului din 1977), nu satisfac exigenţele actuale şi, 

în consecinţă, sunt insuficient protejate; 

 la unele lucrări există greşeli de proiectare care fac 

ca nivelul nominal de protecţie să fie iluzoriu (din păcate, 

condiţiile create după marea schimbare din 1989, care au 

dus la apariţia economiei de piaţă şi la dispariţia marilor 

institute de proiectare din trecut, au favorizat o creştere 

considerabilă a frecvenţei greşelilor de proiectare); 

 la unele lucrări există greşeli de execuţie care fac ca 

măsurile de protecţie adoptate la proiectare să-şi reducă 

sensibil eficienţa (din păcate, în condiţiile actualei lipse de 

control, creşterea frecvenţei unor astfel de situaţii a fost 

favorizată); 

 au existat cazuri de intervenţie necontrolată asupra 

unor construcţii, care au afectat considerabil capacitatea 

iniţială a acestora de rezistenţă la acţiunea seismică; 

 incidenţa unor cutremure puternice repetate a condus 

în multe cazuri la producerea unor suprasolicitări care au 

şubrezit progresiv unele dintre construcţiile existente. 

Acest tablou decepţionant se traduce, în ultimă instanţă, 

într-o contribuţie majoră (dar nu exclusivă !) la existenţa 

unui risc seismic intolerabil de ridicat pentru o ţară civiliza-

tă. Implicaţiile unei situaţii destul de asemănătoare calitativ 

(dar mult mai grave sub raport cantitativ) au fost ilustrate de 

cutremurul din zona Izmit (Turcia) din 1999.08.17. 

4. CAUZE ALE DEFICIENŢELOR PRIVIND 

ACTIVITĂŢILE DE APĂRARE 

Reacţia spontană a unei părţi importante a populaţiei, 

atunci când intră în discuţie problema pericolului seismic, 

este în genere de natura următoare: 

 riscul seismic este perceput de regulă sub forma 

riscului de avariere sau prăbuşire a locuinţei proprii; 

 riscul seismic se consideră ridicat, sau chiar intole-

rabil de ridicat; 

 se deplânge faptul că nu s-au luat măsurile necesare 

pentru eliminarea riscului (fără a se conştientiza faptul că 

riscul poate fi controlat şi redus, dar nu eliminat); 

 cauza principală a existenţei unui risc intolerabil este 

considerată ca fiind insuficienţa măsurilor necesare pentru 

consolidarea construcţiilor vulnerabile, icit considerată ca 

singura cale de reducere a riscului; 

 se consideră drept cauză, cel puţin principală dacă 

nu exclusivă, a absenţei sau insuficienţei măsurilor ne-

cesare pentru consolidare, lipsa alocării unei finanţări 

suficiente (din fonduri centralizate). 

Fără a contesta faptul că această percepţie conţine o 

parte importantă din adevăr, trebuie avută în vedere o 

percepţie mai largă, iar aceasta aduce corecţii semnifica-

tive celor menţionate mai înainte. Astfel: 

 riscul seismic poate să se manifeste şi să se materia-

lizeze în moduri foarte variate, conform de altfel experienţei 

cutremurelor distrugătoare (exemplu: la cutremurul catas-

trofal din zona Tokyo, din 1923, marea majoritate a celor 

peste 140.000 de victime au fost datorite focului, propagat 

în nişte condiţii deosebit de defavorabile); 

 pentru reducerea riscului seismic se pot adopta 

măsuri de diferite naturi, fiecare dintre acestea având o 

eficienţă specifică şi putând să concure la realizarea 

obiectivului general; 

 o examinare atentă a cauzelor insuficienţei măsurilor 

de reducere a riscului seismic conduce la concluzia că 

acestea sunt mai numeroase şi variate şi că merită o privire 

mai atentă, la care sunt făcute unele referiri. 

Aceste observaţii nu fac decât să adauge (şi nu în mod 

exhaustiv) noi elemente care sporesc enumrarea cauzelor 

potenţiale ale dezastrelor seismice. 

O privire mai largă asupra obstacolelor, de altă natură 

decât cea financiară, în calea reducerii riscului seismic, 

care nu este exhaustivă, dar evidenţiază aspecte de 

importanţă incontestabilă, semnalizează drept carenţe [4]: 

 din punctul de vedere al limitelor cunoaşterii, de 

diferite categorii, la nivelul specialiştilor: 

–  lipsa unor baze de date cuprinzătoare şi realiste 

privind fondul construit în cauză; 

–  lipsa unor baze de date cuprinzătoare şi realiste 

privind rezultatele activităţilor de expertizare; 

–  limitările cunoştinţelor necesare pentru o expertizare 

realistă a lucrărilor existente; 

–  limitările bagajului de soluţii de intervenţie eficientă, 

fapt care conduce adeseori la soluţii oneroase; 

 din punctul de vedere al informării şi educării popu-

laţiei largi: 

–  lipsa unei instruiri a populaţiei asupra unor măsuri 

locale, uşor fezabile, de reducere a riscului seismic; 

–  lipsa unei pregătiri adecvate a comportamentului în 

situaţia de cutremur; 

 din punctul de vedere al lipsurilor reglementărilor şi 

legislaţiei: 
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–  lipsa unor reglementări care să asigure disponibili-

tatea unui spaţiu tampon, necesar pentru adăpostirea 

provizorie a locatarilor obligaţi să evacueze temporar 

locuinţele şi a sinistraţilor după cutremur; 

–  ineficienţa reglementărilor care obligă locatarii la 

evacuare temporară a locuinţelor, atunci când aceasta este 

necesar, pe perioada desfăşurării lucrărilor de intervenţie 

în vederea consolidării;  

 din punctul de vedere al unor aspecte mai puţin 

tangibile, dar nu mai puţin importante: 

–  lipsa unei voinţe politice, sociale, suficiente pentru a 

mobiliza eficient eforturile în direcţia reducerii riscului 

seismic; 

–  lipsa unei culturi sociale, generale, a prevenirii de-

zastrelor, care să îmbrace aspectele specifice preocupărilor 

şi activităţii diferitelor categorii socio-profesionale. 

Deficienţele semnalate, care se leagă de altfel de 

activitatea umană sub diferitele ei aspecte, pot fi împărţite 

în două mari categorii: 

 carenţe de pregătire ştiinţifică şi tehnică, specifice 

pentru diferitele categorii / grupuri socio-profesionale; 

 carenţe ale profilului etic şi civic, de asemenea speci-

fice pentru diferitele categorii / grupuri socio-profesionale. 

5. DIMENSIUNI ALE SPAŢIULUI 

EDUCAŢIONAL 

Deficienţele semnalate, în care deficienţele de capaci-

tate umană şi de comportament uman joacă un rol major şi 

al căror efect direct este constituit de o contribuţie 

importantă la persistenţa unui risc seismic ridicat, având 

potenţialul de generare a unor mari dezastre, impun în 

mod natural preocuparea pentru adoptarea unor măsuri de 

îmbunătăţire considerabilă şi rapidă a situaţiei. (necesitatea 

unei acţiuni rapide rezultă din prognozele seismologice, 

care evidenţiază probabilitatea ridicată de producere într-

un viitor apropiat a unui nou cutremur puternic, posibil 

distrugător). În acest cadru, apare în mod stringent, ca o 

componentă esenţială, necesitatea de preocupare pentru 

îmbunătăţirea educaţiei, care trebuie să aibă loc, în prin-

cipiu, după cum s-a menţionat, pe două planuri: 

 educaţia de natură ştiinţifică şi tehnică; astfel, ca 

exemplu, pentru cadrele cu pregătire superioară (ingineri 

de diferite specialităţi, având preocupări în domeniul 

protecţiei antiseismice): 

o pregătirea clasică, de bază; 

o cunoaşterea şi înţelegerea hazardurilor şi în primul 

rând a hazardului seismic; 

o cunoaşterea şi înţelegerea riscului şi a pregătirii 

specifice pentru controlul şi reducerea acestuia; 

o cultura generală tehnică; 

 educaţia de natură etică şi civică; aceasta, mai puţin 

clar structurată decât educaţia de natură ştiinţifică şi 

tehnică, depinde de un ansamblu de factori mai mare şi 

mai difuz, printre care: 

o mediul de familie, deprinderile căpătate încă din 

copilărie; 

o mediul general şi educaţia primită încă din perioada 

preuniversitară; 

o educaţia specifică primită în perioada de formare 

universitară; 

o influenţa generală a mediului în care se desfăşoară 

activitatea profesională. 

De notat că rezolvarea problemelor de educare şti-

inţifică şi tehnică se poate obţine în mod relativ controlat 

şi eficient, întrucât aceasta constituie rezultat al unei 

activităţi educative controlabile, într-un mediu controlabil. 

În schimb, rezolvarea problemelor de educare etică şi 

civică depinde de factori de multe ori necontrolabili şi 

poate fi supusă unor ingerinţe cu caracter negativ, adeseori 

neaşteptate, din toate sursele enumerate mai înainte. 

6. CONSIDERAŢII FINALE 

În încheierea lucrării, o subliniere a unor necesităţi de 

primă importtanţă pentru controlul şi reducerea riscului 

seismic: 

 necesitatea elaborării şi legiferării unei strategii ge-

nerale, la nivel naţional, pentru controlul şi reducerea 

riscului seismic; 

 în acest cadru, ca o componentă esenţială a strategiei 

generale, necesitatea unei strategii de asigurare a unei 

educaţii de un bun nivel pentru diferitele categorii / 

grupuri socio – profesionale, implicate într-un mod sau 

altul, în activităţi contingente cu apărarea împotriva cutre-

murelor. 

Problematica unei strategii generale de control şi 

reducere a riscului seismic depăşeşte cadrul iniţial al 

lucrării. Totuşi, este oportună menţionarea unor necesităţi 

importante implicate de preocuparea pentru aceasta: 

 Elaborarea unei priviri de ansamblu larg recunoscute 

asupra riscului seismic care afectează ţara noastră, care are 

drept una dintre componentele cele mai importante riscul 

care afectează clădirile. 

 Elaborarea în acest context a unui document care 

să prezinte o privire de ansamblu asupra măsurilor 

specifice de control şi reducere a riscului seismic. În 

acest cadru, vor trebui explicitate măsurile specifice 

cazului fondului de clădiri, printre care consolidarea sau 

înlocuirea. 

 Elaborarea şi confirmarea de criterii privind opţiunea 

între diferitele măsuri posibile de reducere a riscului 

seismic şi priorităţile corespunzătoare. 
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 Elaborarea unui program cuprinzător de acţiune pen-

tru controlul şi reducerea riscului seismic care afectează 

fondul de clădiri de diferite categorii. Acest program va 

trebui să cuprindă obiective clare şi termene, ca şi 

explicitarea resurselor necesare pentru punerea în practică. 

De asemenea, va trebui să se precizeze măsurile de 

dezvoltare a legislaţiei necesare pentru îndeplinirea pro-

gramului. 

Aceste probleme sunt atât de importante şi stringente, 

încât se impune încheierea unui pact politic între partide, 

de aşa natură încât acestor activităţi să li se acorde 

stabilitate şi o înaltă prioritate, în condiţii în care ele să 

nu fie afectate de fluctuaţiile inerente unei vieţi politice 

democratice. 
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