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REZUMAT. Lucrarea prezintă o scurtă sinteză a celor mai noi rezultate obţinute în cercetările seismologice din partea de Vest a 
României, bazate pe baze de date noi. Partea de Vest a României (denumită uzual Regiunea Seismică Banat, RSB) este cea mai 
importantă zonă seismogenă crustală a României. Catalogul recent elaborat pentru RSB conţine peste 8000 de evenimente 
seismice cu magnitudinea 0.4 < M < 5.7 şi adâncimea focarelor 2.0 km < h < 35 km. Regiunea este monitorizată în timp real cu 
Reţeaua Naţională a României, care funcţionează în cadrul INFP Bucureşti. Seismicitatea RSB este caracterizată prin grupări ale 
epicentrelor în 4 zone de maximă activitate seismică, bine corelate cu un complex sistem de falii de tip intracrustal. Gruparea 
temporală a activităţii seismice urmează un model quasi-ciclic. Secvenţele seismice asociate evenimentelor puternice evoluează în 
timp în trei moduri distincte cu impact deosebit asupra hazardului local. Curba de atenuare a intensităţii macroseismice  prezintă o 
alură specifică regiunii. Geologia locală a municipiului Timişoara favorizează posibilitatea apariţiei unor amplificări anomale ale 
mişcării seismice a terenului la perioade mici. Aceste caracteristici controlează factorii şi parametri de risc şi hazard seismic, local şi 
regional (magnitudine/intensitate maximă, perioade de recurenţă, hazard dependent de timp, efecte locale). 
 
Cuvinte cheie: cutremure de pamânt, secvente seismice, hazard seismic, efecte locale. 
 
ABSTRACT. The paper is a synthesis of the newest results of the seismological researches obtained for the western part of Romania 
using new data bases. The western part of Romania (often called Banat Seismic Region, BSR) is the most important crustal 
seismogenic zone of Romania. The newest Earthquake Catalogue comprises more than 8000 entries with magnitude 0.4 < M < 5.7 
and normal focal depths (2.0 km < h < 35 km). National Network operated by NIEP Bucharest monitor the region with a real-time 
system of modern seismic stations. Quasi-cyclic pattern could be pointed out for temporal distribution of the seismic activity. The 
seismicity is characterized by clusters distributed into 4 main zones well correlated with intracrustal faults. On the other hand the 
seismic sequences of the strongest events develop in time following three distinct patterns. Macroseismic intensity attenuation with 
distance from epicentre is also specific for the region. Local geology of Timisoara city favors possible abnormal amplification of the 
seismic ground motions at small periods. These characteristics control the factors and parameters of local and regional seismic risk 
and hazard (e.g. maximum magnitude/intensity, periods of recurrence, time-dependent hazard, and local effects). 
 
Keywords: earthquakes, seismic sequences, seismic hazard, local effects. 
 

1. MONITORIZAREA SEISMICĂ 

Monitorizarea1sistematică a cutremurelor de pământ 
produse în vestul României are o istorie specială, re-
giunea investigată având o istorie politică şi administra-

                                                 
1 Lucrarea este o sinteză a trei comunicări ştiinţifice: Seminarul 
„Prevenirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă-cutremure” 
organizat de AGIR, Filiala Timiş, ISU Banat - Timiş şi ITC Vest 
Timişoara, 25.02.2009; INFP Meeting on Historical Data and 
Catalogues, Bucureşti, 3-4.12.2009; A 4-a Conferinţă Naţională de 
Inginerie Seismică, Bucureşti, 18.12.2009 [9]. 

tivă aparte. Primele observaţii macroseismice s-au 
efectuat sub controlul unui Comitet Ştiinţific organizat 
de Societatea Geologică din Ungaria, începând din anul 
1881 (Banatul şi Transilvania se aflau la acea vreme 
sub administraţie Austro-Ungară). 

Primele instrumente seismice (seismoscoape de tip 
Cacciatore) au fost  instalate înainte de anul 1900 la 
Timişoara şi Jimbolia [12], iar primele înregistrări in-
strumentale moderne pentru RSB s-au obţinut la Staţia 
Seismică din Timişoara, după instalarea instrumentelor 
mecanice de tip Vicentini-Konkoly, în anul 1902 [6], [10]. 
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În tabelul 1 sunt sintetizate câteva detalii privind dez-
voltarea staţiilor seismice şi a reţelei de staţii din Banat 
precum şi contribuţiile lor la cercetarea fenomenului 
seismic local şi regional [3]. 
 

Tabelul 1. Descrierea principalelor etape privind observaţiile, 
monitorizarea şi cercetarea seismologică în RSB 

 

Perioada 
Locaţia/Apartenenţa 

staţiilor seismice 
Dotări/Rezultate remarcabie 

1881- 
1882 

Observatorul 
Meteorologic 
Timişoara* 

Primele observaţii 
macroseismice sistematice ale 
cutremurelor produse în Banat 

1901- 
1914 

- Observatorul 
Meteorologic 
Timişoara* 

Primele înregistrări 
instrumentale obţinute pentru 
cutremure locale (Staţia 
Seismică Timisoara); primele 
buletine seismice, observaţii 
macroseismice sistematice  

1942 
 
1950 

- Primăria Municipală 
Timişoara 
- Politehnica şi 
Universitatea din 
Timişoara 

Observaţii macroseismice 
sistematice; publicarea 
buletinelor seismice ale Staţiei 
Seismice Timişoara (cod TIM) 
evidenţiată în nomenclatoarele 
seismologice internaţionale; 
schimburi de date cu peste 100 
staţii seismice mondiale; 
primele chestionare 
macroseismice specializate de 
anchetă macroseismică 

1967 Universitatea din 
Timişoara 

Instalarea unei staţii de 
amplificare mare la Şuşara 
(Cheile Nerei, cod SSR). 
Observaţii macroseismice; 
buletine seismice publicate 

1977 Integrarea staţiilor seismice din Banat în Reţeaua 
Naţională 

1978 Centrul de Fizica 
Pamântului Bucureşti 
(CFPS) 

Microreţeaua Banat devine 
operaţională prin efectuarea 
primelor localizări 
instrumentale de mare precizie 
după instalarea suplimentară a 
staţiei seismice de la Gura 
Zlata (M. Retezat; cod GZR) 

1983 CFPS Bucureşti  Dezvoltarea Microreţelei 
Banat cu o staţie de mare 
amplificare la Buziaş (cod 
BZS); elaborarea primele 
cataloage sistematice pentru 
Banat 

1995 INCDFP 
BUCUREŞTI 

Modernizarea Microreţelei 
Banat cu primele staţii digitale 
telemetrate la Timişoara şi 
instalarea unor staţii noi la 
Banloc (cod BANR) şi Şiria 
(cod SIRR); investigaţii 
macroseismice moderne; studii 
de microzonare, seismo-
tectonică, hazard seismic, 
cataloage şi buletine seismice 

 

* Regiunea se afla în acea perioadă sub administraţie austro-ungară. 

În prezent, Regiunea Seismică Banat (BSR) este mo-
nitorizată cu staţiile Reţelei Naţionale care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional CD pentru Fizica Pamân-
tului Bucureşti (INCDFP) (www.infp.ro) şi asigură 
efectuarea operaţiilor de rutină (localizare, determinare 
magnitudine) în timp-real. 

2. CATALOGUL PARAMETRIC  
DE CUTREMURE 

Cataloagele Parametrice de Cutremure sunt cele mai 
importante produse ale Seismologiei Observaţionale. Ele 
au fost compilate în formate moderne pentru prima dată 
începând cu anii ’60 ai secolului trecut. Aceste cataloage 
reprezintă sursa de date primare (inputul seismic) 
necesară oricărei analize, studiu, investigaţie de seismo-
tectonică, hazard seismic, dezvoltare administrativ 
teritorială, amplasamente de obiective speciale etc. De 
regulă utilizatorii acestor cataloage le consideră ca fiind 
eşantioane de date omogene, complete şi reprezentative 
pentru scopurile urmărite. În realitate cataloagele de 
cutremure sunt adesea profund neomogene şi incom-
plete deoarece tehnicile, metodele şi procedurile de 
observaţie, de înregistrare şi de analiză au fost foarte 
diferite în perioade de timp diferite. Sub acest aspect 
în structura oricărui catalog de cutremure se disting 
subseturi de date provenite din trei perioade diferite: 
perioada istorică sau preinstrumentală (înainte de 1900), 
perioada instrumentală timpurie (perioada pre-1960), în 
care s-au pus bazele observaţiilor instrumentale şi 
perioada instrumentală propriu-zisă sau modernă. 

Catalogul Parametric Pentru Banat, recent elaborat 
de [7] este prezentat în format comprehensiv, specific 
zonelor transfrontaliere. Este o compilaţie calitativ şi 
cantitativ superioră celor existente [1] şi [2]. Catalogul 
este bine documentat începând cu anul 1880. 

Pentru perioada istorică compilaţia s-a realizat 
respectând standarde moderne ale Seismologiei Istorice 
[13]. Cutremurele istorice au fost calibrate folosind 
magnitudinea moment Mw determinată instrumental, 
iar localizările acestora s-au făcut folosind noi date 
istorice şi macroseismice şi modele ale câmpului 
macroseismic elaborate pe baza cutremurelor recente ai 
căror parametri focali au fost calculaţi instrumental. 

Pentru perioada instrumentală timpurie s-au valorificat 
rezultatele obţinute în proiectul internaţional EuroSeismos 
2002-2007 (www.storing.rm.ingv.it/es_web), toate cu-
tremurele puternice fiind investigate pe baza datelor 
instrumentale. 

Cutremurele produse după 1967 (perioada instrumen-
tală propriu-zisă) au fost (re)localizate folosind metode 
moderne. Momentul seismic, Mo şi magnitudinea mo-
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ment, Mw s-a calculat din seismograme digitale începând 
cu anul 1995. 

Catalogul acoperă perioada 1443-2006 (cu actualizare 
pe www.infp.ro) şi conţine peste 8000 de cutremure cu 
magnitudini 0,4 < M < 5,7 şi adâncimea focarelor 
2,0 km < h < 35 km. Pragul de completitudine (detalii 
în fig. 1) scade în timp de la Mw = 5 (cutremurul incert 
din anul 1665) la M = 3,0 în jurul anului 1800, ajungând 
la M = 1,5-2,0 după anul 1995. 
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Fig. 1. Distribuţia M = f(t), timpul în ani. Limita prag de 
completitudine a catalogului de cutremure scade în timp, odată cu 
organizarea serviciilor seismologice şi dezvoltarea Seismologiei 

Observaţionale şi implicit a reţelei locale de staţii seismice 
(Microreţeaua Banat, detalii în tabelul 1). 

3. CARACTERISTICILE CUTREMURELOR 
DE PĂMÂNT DIN REGIUNEA SEISMICĂ 
BANAT 

Distribuţia spaţială ale hipocentrelor cutremurelor 
de pământ produse în RSB în perioada 1443-2006, 
prezentată în figura 2a, relevă o tendinţă evidentă de 
grupare a acestora în zone de activitate seismică maximă. 
Pe baza acestor grupări („clustere”) şi a magnitudinii/ 
intensităţii epicentrale maxime observate (Mw/Imax) au 
fost identificate 4 astfel de zone, descrise de la Nord 
spre Sud după cum urmează: 

– zona Arad-Sînnicolau Mare, cu două evenimente 
puternice (Imax = VIIIOMSK) produse la graniţa 
României cu Ungaria (04.08.1444) şi în perimetrul 
localităţilor Periam, Sînnicolau Mare şi Lovrin (31 octom-
brie 1879). Ultimul cutremur semnificativ, care a avut 
efecte uşoare asupra construcţiior s-a produs în 07.02.2008 
în zona Cenei-Jimbolia (Mw = 3.9, I = VOMSK); 

– zona Timişoara-Banloc, cu trei evenimente puternice 
(Imax = VIIIOMSK) produse în apropierea localităţilor 
Şag-Parţa (Mw = 5,4, 27 mai 1959), Banloc (Mw = 5,6, 
12 iulie 1991) şi Voiteg (Mw = 5,5, 02 decembrie 
1991). Ultimele cutremure cu efecte macroseismice 
(I = IV/IV-VOMSK) s-au produs la Est de Timişoara, 
între localităţile Moşniţa şi Recaş (Mw = 3,2, 22 iulie 
2000; Mw = 3,5, 05 octombrie 2000); 

– zona Moldova Nouă-Oraviţa, în care s-au produs 
cutremure puternice în 10 octombrie 1879 (Moldova 
Nouă, I = VIIIOMSK) şi 19 decembrie 1894 (Oraviţa, 
I = VII-VIIIOMSK). Ultimul eveniment care a avariat 
construcţii civile s-a produs la 24 mai 2002 (Imax = 
= VI-VIIOMSK) [11]. 

– zona Orşova-Băile Herculane cu două evenimente 
puternice cunoscute pînă în prezent: 10 octombrie 1910 
(Mw = 5,3, I = VIIOMSK) şi 18 iulie 1991 (Mw = 5,6, 
I = VIIIOMSK). Ultimul cutremur local cu efecte macro-
seismice asupra construcţiilor s-a produs la 18 ianuarie 
2009 (Mw = 3,9, I = V-VIOMSK). 

În figura 2b este redată distribuţia adâncimilor focale 
pentru cutremurele localizate cu mare precizie în RSM. 
Se evidenţiază gruparea hipocentrelor pe patru nivele de 
adâncime, primele trei fiind concentrate în crusta 
superioară (h < 16 km), iar un procent redus se situează 
în crusta inferioară şi la limita dintre crustă şi manataua 
superioară. Adâncimea medie în regiune este hmed = 
= 11,6 ± 4,9 km (N = 110 evenimente). 

Este de remarcat corelarea foarte bună dintre zonele 
de maximă activitate seismică definite anterior şi siste-
mele de faliile intracrustale majore cunoscute în regiune 
şi, specific, cu intersecţiile acestor falii, aşa cum reiese 
din figura 2a. Tipurile de faliere predominante cunoscute 
în regiune sunt: faliere pe direcţie („strike slip”) în zonele 
nordice produse într-un regim tectonic compresional şi 
faliere normală în zonele sudice (caracteristice regimului 
tectonic tensional). 

Distribuţiile temporale prezentate în figura 3 relevă 
o serie de particularităţi în ceea ce priveşte, pe de o 
parte tendinţa activităţii seismice de a se dezvolta în 
cicluri şi, pe de altă parte, evoluţia în timp a secvenţelor 
seismice asociate cutremurelor puternice. Din analiza 
graficului prezentat în figura 3a se pot observa două 
cicluri seismice majore dezvoltate în jurul crizelor 
seismice din anul 1879 şi respectiv anul 1991. 

Prima perioadă de maximă activitate seismică din 
anul 1879 a fost urmată de intensificarea activităţii 
seismice la nivele magnitudinale mari (M > 5,0) în zone 
epicentrale adiacente, putând fi notată, contextual, o 
migrare aparentă a activităţii seismice după anul 1900 
înspre centrul regiunii, când în zona Timişoara-Banloc 
s-au produs cutremurele puternice, cu  Io = VIIIOMSK, 
de la Banloc (octombrie 1915), Şag-Parţa (mai 1959-
octombrie 1960), Banloc-Voiteg (iulie şi decembrie 
1991) etc. Concomitent activitatea seismică din zonele 
din nordul şi sudul regiunii se reduce semnificativ. 
Cutremurul puternic din zona Orşova-Băile Herculane 
din 18 iulie 1991 (Io = VIIIOMSK), împreună cu 
seismele recente produse în sudul şi nordul Banatului 
(ex. 24.05.2002, 07.02.2008, 18.01.2009) ar putea face 
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parte dintr-un scenariu seismic teoretic, similar cu cel 
care s-a observat după criza seismică din 1879 şi în 

consecinţă să urmeze o intensificare a activităţii seismice 
din nordul şi sudul regiunii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
a) Distribuţia spaţială a epicentrelor cutremurelor de pământ 

produse în RSB (perioada 1443-2006) după [7] şi [9]. Zonele de 
maximă activitate seismică sunt delimitate cu linii gri punctate. 
Intensităţile macroseismice sunt notate cu litere romane. Liniile 

negre groase, continue şi întrerupte reprezintă faliile majore 
intracrustale schiţate după [11].  

b) Distribuţia pe adâncime a focarelor. 
 
 

 
 

 
 

Fig. 3. Distribuţii temporale pentru cutremurele de pămînt produse în RSB: 
a) distribuţia N = f(t), cu N = numărul lunar de cutremure; b – tipuri de secvenţe seismice asociate cutremurelor puternice din RSB. 

a) 

b) 

a) 

A
dâ

nc
im

ea
 fo

ca
re

ul
ui

, h
 

          Frecventa absoluta
  b) 



CALITATE ŞI SECURITATE AMBIENTALĂ 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 
a – câmpurile macroseismice (hărţi cu isoseiste) pentru cutremurele din 27.05.1959 şi 22.10.1960 din zona Timişoara-Banloc 

(epicentrul Şag); isoseistele sunt numerotate conform cu gradul de intensitate al ariei pe care o delimitează (cifre romane); 
b – curbe de atenuare a intesităţii macroseismice cu distanţa faţă de epicentru pentru cele 2 cutremure. 

 
În RSB s-au identificat următoarele trei tipuri 

principale de secvenţe seismice, adesea asociate 
cutremurelor puternice (exemple prezentate în figura 3): 

 secvenţe seismice de tipul PSPR (Preşoc-Şoc Princi-
pal-Replici); exemplu secvenţa seismului din 06.09.1936; 

 secvenţe seismice de tipul SPR (Şoc Principal-
Replici); exemplu secvenţa seismului din 27.05.1959; 

 secvenţe seismice de tipul Ror (Roiuri de cutremure 
fără evidenţierea unui singur şoc principal sau secvenţe de 
tipurile PSPR şi/sau SPR repetate sucesiv într-un interval 
scurt de timp în aceiaşi arie epicentrală); exemple secven-
ţele seismelor din 10-11.10.1879 şi 12.07-02.12.1991. 

Alura câmpurilor macroseismice, respectiv distribuţia 
spaţială a intensităţilor macroseismice, reflectă de regulă 
efectul atenuării intesităţii macroseismice cu distanţa 
dintre epicentru şi locaţia de interes şi proximitatea faliei 
seismice. În figura 4 sunt redate schiţele harţilor macro-
seismice a două cutremure produse în aceiaşi arie 
epicentrală dar la adâncimi diferite. Din analiza lor reiese 
în mod evident o diferenţă în ceea ce priveşte forma şi 
mărimea isoseistelor (linii care delimitează ariile de egală 
intensitate macroseismică). Isoseistele sunt alungite pe 
direcţia faliei seismice (NNE-SSV). 

Deşi condiţiile de mediu sunt prezumtiv identice, 
atenuarea intensităţii odată cu creşterea distanţei faţă de 
epicentru este diferită în cazul celor două seisme. Pe 
graficul din figura 4 este exemplificată diferenţa de 
atenuare: intensitatea macroseismică maximă scade cu 
un grad pe o distanţă de cca 5 km în cazul seismului din 
27.05.1958 (h = 8.6 km), respectiv pe o distanţă de cca 
15 km în cazul seismului din 22.10.1960 (h = 16.5 km). 

Relaţiile care aproximează curbele medii de atenuare 
din figura 4b sunt de forma: 

– pentru seismul din 27.05.1959 
 Ii = 9,24 – 1,38 lnRi   (1) 

– pentru seismul din 22,10,1960 
 Ii = 6,92 – 0,71 lnRi   (2) 

4. EFECTE LOCALE ÎN MUNICIPIUL 
TIMIŞOARA 

În glosarul manualului de observaţii seismologice 
elaborat de International Association of Seismology 
and Physics of the Earth Interior, IASPEI (http:// 
www.iaspei.org/projects/NMSOP.html) hazardul seismic 
este definit astfel: „Orice fenomen fizic asociat cu un 
cutremur de pământ care poate produce efecte adverse 
asupra activităţii umane. Aceasta include falierea de 
suprafaţă, mişcarea vibratorie a terenului, alunecări de 
teren, lichefieri, deformări tectonice, tsunami şi seiche şi 
efectele lor asupra terenului, structurilor construite de 
om şi a sistemelor socio-economice. 

O definiţie restrânsă, adesea folosită pentru hazard, 
este probabilitatea de producere a unui nivel specificat al 
mişcării terenului într-o perioadă de timp particulară”. 

De cele mai multe cutremurele de pământ produc ha-
zarduri secundare de tipul efectelor locale care pot de-
termina, în anumite condiţii, creşterea dramatică a riscului 
seismic (cuantificat uzual prin pierderi de vieţi omeneşti, 
pierderi materiale etc.). În ultimele decade studiul 
efectelor geologiei de suprafaţă şi a topografiei terenului 
asupra mişcării seismice a terenului au scos în evidenţă 
fenomene de amplificare în diferite spectre de frecvenţe 
particulare, cu caracter local. Aceste frecvenţe fundamen-
tale de vibraţie a structurilor geologice de suprafaţă, 
denumite şi frecvenţe de rezonanţă, fr pot coincide cu 
spectrul de frecvenţă al undelor seismice emergente din 
focarul cutremurului de pământ, şi pot astfel să apară 
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amplificări anomale ale mişcării seismice a terenului. În 
cazul în care frecvenţele proprii ale structurilor inginereşti 
sunt în acelaşi domeniu valoric gradul de avariere al 
acestora creşte. Aceste efecte locale, care pot fi şi inverse 
cazului anterior, sunt considerate cauzele principale care 
conduc la apariţia unor zone de anomalie în câmpurile 
macroseismice ale cutremurelor puternice. Spre exemplu 
în timpul cutremurului vrâncean din 4 martie 1977 oraşul 
Craiova a suferit distrugeri corespunzătoare gradului 8 de 
intensitate într-o zonă de grad VII a câmpului macro-
seismic, posibil datorită efectelor locale. În localitatea 
Jebel efectele cutremurului din 12.07.1991 de la Banloc au 
atins gradul de intensitate IV-V (fără efecte deosebite 
asupra construcţiilor), în condiţiile în care avariile înre-
gistrate la clădirile din localităţile apropiate s-au încadrat 
în gradul V şi VI al scării de intensitate macroseismică, 

Pentru municipiul Timişoara s-au identificat trei 
grupe de frecvenţe de rezonanţă ale stratelor geologice 
superficiale conform cu [8], 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). 

Pe de altă parte secvenţele seismice asociate seismelor 
puternice generează, de regulă, prin preşocuri şi/sau 
replicile produse la scurt timp după şocurile principale, 
un hazard suplimentar (hazard dependent de timp) cu 
efecte dezastruoase în ariile epicentrale. De exemplu 
secvenţa seismică din anul 1991 din zona Banloc-Voiteg 
s-a remarcat prin producerea a 4 cutremure puternice 
(două şocuri principale cu Io = VIIIOMSK şi două şocuri 
secundare cu Io = VIIOMSK), într-un interval de timp de 
cca 6 luni cu epicentrelele localizate într-un perimetru 
restrîns delimitat de localităţi situate la distanţe de cca 
10 km (Banloc şi Voiteg). Cutremurul din 19.10.1915 din 
zona Banloc a avut un pre-şoc puternic în 09.10.1915, care 
a avut efecte semnificative asupra construcţiilor din aria 
epicentrală. În aceste cazuri efectele au fost cumulate ceea 
ce a condus la creşterea dramatică a pagubelor materiale. 

5. CONCLUZII 

Regiunea Seismică Banat este cea mai importantă 
zonă seismică a României dacă se are în vedere 
activitatea seismică crustală şi hazardul seismic asociat 
cutremurelor de mică adâncime locale. Pe baza noului 
catalog elaborat recent (2008) s-au obţinut informaţii 

noi, utile pentru redefinirea surselor seismotectonice 
locale, reconsiderarea procedurilor de evaluare a 
hazardului seismic local şi reducerea riscului seismic. 
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