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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Un cutremur produce întotdeauna teamă, urmată de 
o nelinişte profundă în ceea ce priveşte posibilitatea 
repetării lui, acestea se produc într-un timp foarte scurt 
şi au consecinţe devastatoare. Predicţia cutremurelor ră-
mâne, cu toate eforturile seismologilor, doar un deziderat. 
Reuşitele în domeniu (dacă nu au fost rezultatul purei 
întâmplări) au fost depăşite cu mult de predicţiile ne-
reuşite. 

Înţelegerea acestui fenomen complex este necesară, 
deoarece efectele cutremurelor de pământ majore asupra 
vieţilor omeneşti şi a construcţiilor de diferite tipuri sunt 
devastatoare. În această direcţie se orientează activitatea 
ştiinţifică şi practică a ingineriei seismice, susţinută de 
dezvoltarea continuă a normelor de proiectare anti-
seismică, care au rolul de a reduce aceste efecte. 

Undele seismice generate de energia eliberată în 
focar se transmit prin mediul de propagare în urma unor 
fenomene extrem de complexe de reflexie şi refracţie, 
datorate neomogenităţii şi discontinuităţii straturilor pe 
care le traversează. În vecinătatea suprafeţei libere a 
terenului, la contactul cu roca de bază, direcţia de pro-
pagare a undei refractată este aproape verticală. Vitezele 
de propagare ale undelor elastice descresc din focar către 
suprafaţa liberă, iar intensitatea mişcării se atenuează cu 
distanţa epicentrală. În general componenta verticală a 
mişcării seismice este mai mică ca valoare decât cea 
orizontală, deşi proprietăţile terenului se modifică mai 
pronunţat în direcţia verticală. 

Proprietăţile dinamice ale terenurilor de fundare şi în 
special rigiditatea lor seismică, proiectează mişcarea 
seismică în amplasament, acest efect al amplasamentului 
reflectându-se în coeficienţii de teren „S”, care sunt în 
funcţie de proprietăţile şi structurile geologice ale ampla-
samentului avut în considerare. Valoarea coeficientului β 
din expresia încărcărilor seismice depinde de rigiditatea 
terenului (normală, redusă sau mărită). 

Modul în care o structură este afectată de un 
cutremur de pământ depinde într-o mare măsură de 
caracteristicile mişcării seismice. Cu toate că nu putem 
să controlăm mişcarea seismică în sine, trebuie totuşi să 
încercăm să-i prezicem caracteristicile şi să înţelegem 
modul în care acestea afectează răspunsul elastic şi 
inelastic al structurilor. 

2. ZONA SEISMICĂ BANAT 

Din punct de vedere seismic, regiunea Banat este 
considerată a doua zonă din ţara noastră, după zona 
Vrancea, cu o mare importanţă din punct de vedere al 
hazardului seismic, având în vedere numărul mare de 
cutremure de pământ produse începând cu anul 1766 
(peste 3500). Banatul este o regiune foarte bogată în 
focare proprii, focare care se grupează în 2 regiuni 
distincte: partea de sud-est a Banatului (Moldova Noua) 
şi împrejurimile oraşului Timişoara” (I. Atanasiu, Cu-
tremurele de pământ din România, 1959). Banatul este 
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o regiune foarte bogată în focare proprii, focare care se 
grupează în două regiuni distincte: 
 regiunea din partea de SE a Banatului, în zona 

Moldova Noua, Orşova, Teregova, Sasca Oraviţa); 
 regiunea Banloc, Timişoara, Jimbolia, Periam, Arad. 
Epicentrele cutremurelor bănăţene şi valorile mag-

nitudinii moment pentru sud-vestul României (zona 
Banat-Caraş-Severin) sunt reprezentate în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Epicentrele cutremurelor bănăţene şi valorile magnitudinii 
moment pentru sud-vestul României. 

 
Efectele cutremurelor bănăţene trebuie corelate cu 

sistemul constructiv adoptat şi materialele folosite în 
realizarea lucrărilor inginereşti. Astfel, avariile înregis-
trate după cutremure se remarcă cu pregnanţă la fondul 
locativ vechi, la unele dintre ele locatarii au adus modi-
ficări sau anexe fără legături între ele. 

Cel mai puternic cutremur bănăţean din sursa 
Moldova Nouă în secolul XX a fost cutremurul din 
18 iulie 1991, M = 5,6, h = 12 km, iar din sursa Timişoara 
a fost cutremurul din 12 iulie 1990, M = 5,7, h = 11 km. 

Cea mai pregnantă caracteristică a acestor cutremure 
din punct de vedere seismologic este adâncimea redusă 
a focarelor, de obicei între 4 şi 15 (20) km. Consecinţa 
directă a adâncimii reduse a focarului este scăderea 

rapidă a intensităţii o dată cu creşterea distanţei faţă de 
epicentru. Din cauza adâncimii reduse, avariile cele mai 
puternice se produc în zona epicentrală, zonă cuprinsă 
pe o rază aproximativ egală cu adâncimea focarului. 

O altă caracteristică a acestor cutremure o constituie 
intervalele de recurenţă mari, datorită faptului că un 
număr mare de focare sunt activate într-o anumită pe-
rioadă, pentru ca apoi să devină inactive perioade lungi 
de timp. Se constată o permanentă migrare a focarelor. 

Cea mai importantă caracteristică din punct de 
vedere al inginerului proiectant este faptul că seismele 
bănăţene sunt de tip impuls de viteză şi deplasare, în 
zona epicentrală având maximum 1-2 cicluri importante 
şi durată scurtă. 

Accelerogramele înregistrate la Banloc în timpul 
cutremurelor din 1991, 1994, 1995, 1996 arată clar 
caracterul de impuls de viteză şi de deplasare, cu un 
număr redus de cicluri semnificative (anexă, 1 – 18). 
Înregistrările efectuate în Timişoara arată modificarea 
caracteristicilor mişcării o dată cu creşterea distanţei 
epicentrale, acceleraţiile reducându-se mult, iar durata, 
perioada de vibraţie şi numărul de cicluri fiind mai 
mari. 

Perioadele de vibraţie, în special cele pentru impulsul 
de viteză sunt relativ scurte, dar se observă şi perioade 
de vibraţie mai mari, în special în cazul terenurilor slab 
consolidate şi evident, aşa cum s-a spus mai sus, o dată 
cu creşterea distanţei epicentrale. 

Componentele verticale ale mişcărilor seismice de 
suprafaţă sunt importante ca ordin de mărime, ele putând 
acţiona simultan cu cele orizontale, dar impulsurile 
verticale au perioade mai scurte decât cele orizontale. O 
constatare deosebit de importantă pentru comportarea 
structurilor este aceea că perioadele proprii verticale ale 
structurilor corespund cu perioadele de mişcare verticală, 
ceea ce conduce la amplificări importante pe verticală. 

Cutremurele puternice sunt însoţite de un număr 
mare de replici, fapt constatat şi la seismele din 1991, 
intensitatea acestora scade însă în timp. 

Elaborarea variantei P100-1/2006 a îmbunătăţit 
situaţia, prin aceea că introduce spectre normalizate de 
răspuns elastic pentru cutremure având o perioadă 
medie de revenire de 100 ani şi condiţii de teren 
diferenţiate, caracterizate simplificat prin perioade de 
colţ TC de 0,7, 1,0, respectiv 1,6 s. Perioada de colţ a 
spectrului de răspuns de proiectare pentru zona bănă-
ţeană este de 0,7 s. Totuşi analiza înregistrărilor relativ 
puţine la număr pentru seismele din jurul Timişoarei ca 
şi testările numerice şi spectrele artificiale studiate la 
INCERC Timişoara au dovedit că valorile maxime ale 
acceleraţiilor absolute sunt mai mari decât limita din 
propunerea făcută. 
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De aceea este foarte important ca acţiunea de reali-
zare a unei reţele moderne pentru urmărirea cutremurelor 
vrâncene să fie extinsă şi în aria bănăţeană, în care s-au 
manifestat mişcări importante în ultimii ani, cu focare 
activate în zone diferite ale Banatului. 

În ceea ce priveşte municipiul Timişoara, pentru 
început s-au ales două locaţii caracteristice, una în zona 
de nord a oraşului, în care predomină terenurile argiloase 
şi una în zona de sud (delimitate de râul Bega care 
străbate oraşul) în care predomină nisipurile. Pe aceste 
amplasamente au execute foraje de adâncime, cu recoltări 
de probe şi analize geotehnice a acestora şi forajul F1 
(din incinta INCERC Timişoara - zona de sud a oraşului) 
a fost instrumentat în colaborare cu INCERC Bucureşti 
cu un senzor de adâncime şi aparatura aferentă achi-
ziţiei şi prelucrării datelor pentru înregistrările seismice. 
Întreaga aparatură a fost conectată la un calculator care 
va asigura stocarea datelor şi astfel se va asigura moni-
torizarea seismică permanentă a Timişori, a zonei sale 
metropolitane şi în general a zonelor bănăţene limitrofe. 

Dintre hazardurile naturale, hazardul seismic are 
efecte dintre cele mai dezastruoase asupra mediului con-
struit şi societăţii umane. Începând cu a doua jumătate a 
anului 1991 s-a produs în Banat o serie de cutremure 
neobişnuit de puternice pentru zona respectivă. Cutre-
murele cele mai importante s-au produs în zilele de 12 
iulie 1991 (M = 5,7, epicentrul în zona Banloc), 18 iulie 
1991 (M = 5,6, epicentrul în zona Topleţ - Herculane) şi 
2 decembrie 1991 (M = 5,7, epicentrul în zona Voiteg). 
Deşi aceste cutremure, datorită magnitudinii lor destul de 
limitate, nu au avut efecte distrugătoare pe scară largă, 
ele s-au situat la nivelul unora dintre cutremurele cele 
mai puternice observate în regiune în ultimele două - trei 
secole. 

Evenimentele seismice bănăţene din ultimul timp au 
readus în actualitate seismicitatea destul de ridicată a 
zonei respective şi necesitatea adoptării unor norme 
fundamentate pentru protecţia antiseismică în condiţiile 
specifice regiunii. 

3. INTERACŢIUNEA TEREN DE FUNDARE – 
STRUCTURĂ 

O mare parte din efectele unui amplasament asupra 
caracteristicilor mişcării seismice pot fi explicate prin 
răspunsul dinamic al straturilor superficiale de teren. 

Mişcarea seismică afectată de factorii de sursă, de 
propagare şi de amplasament reprezintă aşa numita 
mişcare în câmp liber. Răspunsul unei structuri la o 
mişcare seismică de tip câmp liber este afectată de 
interacţiunea terenului de fundare şi structură. În esenţă, 

acest fenomen modifică atât proprietăţile dinamice ale 
structurii, cât şi caracteristicile mişcării seismice la 
nivelul fundaţiei. Cauza fenomenului este constituită de 
flexibilitatea terenului sub acţiunea unei excitaţii dina-
mice. Pentru structuri amplasate pe terenuri deformabile, 
mişcarea seismică la nivelul fundaţiei este în general 
diferită de cea în câmp liber, conţinând o importantă 
componentă de rotire, pe lângă componenta de trans-
laţie. Componenta de rotire şi interacţiunea teren-
structură în general, au efecte importante pentru struc-
turile rigide situate pe terenuri flexibile. 

Un alt efect al fenomenului de interacţiune teren – 
structură îl reprezintă disiparea energiei de vibraţie 
către mediul de fundare, prin radiaţia undelor şi răs-
punsul neliniar al trenului. Astfel, pot fi distinse două 
mecanisme de interacţiune între structură, fundaţie şi 
teren: 

– interacţiunea inerţială: inerţia dezvoltată în structură 
din cauză oscilaţiilor creează forţa tăietoare şi momen-
tul la bază, care la rândul lor generează deplasări ale 
fundaţiei faţă de terenul liber. Interacţiunea inerţială are 
ca efect creşterea perioadei proprii de vibraţie a struc-
turii din cauza flexibilităţii terenului de fundare şi o 
modificare (de obicei creştere) a amortizării terenului, 
din cauza disipării energiei prin radiaţie şi răspuns 
neliniar al terenului; 

– interacţiunea cinematică: prezenţa elementelor 
rigide ale fundaţiei pe, sau în teren duce la modificarea 
mişcării de la cea din câmpul liber, ca şi rezultat al 
incoerenţei mişcării seismice sau înglobării fundaţiei. 
Interacţiunea cinematică are ca efect reducerea com-
ponentei de translaţie a mişcării, dar o creştere a celor 
de torsiune si rotire, precum şi filtrarea frecvenţelor 
înalte ale mişcării seismice. Pentru structurile obişnuite 
interacţiunea inerţială are efectele cele mai pronunţate 
asupra ansamblului teren-structură. În cazul unor sis-
teme cu un singur grad de libertate dinamică efectele 
interacţiunii teren-structură pot fi evaluate folosind un 
sistem echivalent cu perioada şi coeficientul de amorti-
zare modificate, pentru a ţine cont de prinderea flexibilă 
în fundaţie şi amortizarea terenului de fundare. 

Comportarea unei construcţii în timpul unui cutre-
mur este influenţată de interacţiunea dintre aceasta şi 
terenul de fundaţie. Fenomenul de interacţiune teren – 
construcţie este foarte complex, deoarece sunt puse în 
interacţiune două – trei corpuri cu proprietăţi diferite: 
suprastructura, infrastructura şi terenul de fundare 
(bulbul aferent de pământ – zona activă), după natura 
rezemării structurii pe terenul de fundare, prezentată în 
figura 2. 

Comportarea structurii depinde de natura terenului 
suport, iar reacţia terenului este modificată de prezenţa 



HAZARDUL SEISMIC AL TIMIŞOAREI 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 39

structurii. Există o diferenţa netă între mişcarea bazei 
construcţiei şi mişcarea liberă a terenului care s-ar 
produce în absenţa construcţiei. Prezenţa construcţiei în 
teren va influenţa de asemenea amplificarea mişcării 
vibratorii amplasamentului respectiv. 

 

 
 

Fig. 2. Zona activă în interacţiunea teren - construcţie. 
 

Pentru structurile obişnuite interacţiunea inerţială are 
efectele cele mai pronunţate asupra ansamblului teren-
structură. În cazul unor sisteme cu un singur grad de 
libertate dinamică efectele interacţiunii teren-structură 
pot fi evaluate folosind un sistem echivalent cu perioada 
şi coeficientul de amortizare modificate, pentru a ţine 
cont de prinderea flexibilă în fundaţie şi amortizarea 
terenului de fundare. Folosind o analiză empirică a unor 
înregistrări seismice în câmp liber şi pe structură, 
factorul care afectează cel mai mult răspunsul structurii 
este raportul dintre rigiditatea terenului şi a structurii. În 
plus, factori precum raportul înălţime/lăţime a structurii, 
adâncimea de fundare şi flexibilitatea fundaţiei pot 
afecta considerabil răspunsul structurii. 

Pe timpul mişcării seismice, în plan, deformabilitatea 
terenului de fundaţie imprimă construcţiei o mişcare în 
jurul unui centru instantaneu de rotaţie, de tipul mişcării 
plan - paralele, care se descompune într-o mişcare de 
translaţie orizontală şi o mişcare de translaţie verticală. 
Efectul celor două mişcări trebuie privit prin prisma 
rigidităţii construcţiei şi a rezistenţei terenului de 
fundaţii. Construcţia capătă o mişcare accelerată produ-
cându-se forţe de inerţie, a căror mărime este deter-
minată în funcţie de mărimea maselor construcţiei în 
principal. La contactul dintre construcţie şi teren se 
produc deformaţii, care se modifică în timpul acţiunii 

seismice. La o construcţie rigidă, masa inerţială se 
deplasează împreună cu baza de rezemare. La o con-
strucţie elastică, baza se mişca o dată cu terenul, masa 
inerţiala având tendinţa rămânerii în urma. Dacă terenul 
din jurul clădirii este slab, iar clădirea este rigidă, apar 
deformaţii ale terenului în jurul construcţiei. 

Deci, pe timpul unui cutremur, va fi o mare diferenţă 
între mărimea forţei necesare să deplaseze baza unei 
construcţii rigide faţă de aceea a unei construcţii 
elastice. Mişcarea de balansare are efecte uşor de intuit 
în sporirea perioadei de oscilaţie, în creşterea depla-
sărilor la partea superioară a construcţiei şi majorarea 
forţelor de inerţie. Încărcări gravitaţionale centrice, pe 
timpul cutremurului, pot deveni excentrice cauzând 
momente încovoietoare şi momente de răsturnare. 

Pe baza observaţiilor efectuate asupra unei construcţii 
amplasate pe un strat de pământ omogen, sub care se 
găseşte un strat de rocă, s-a constat că mişcarea undelor la 
suprafaţa liberă a pământului, diferă de mişcarea undelor 
seismice prin stratul de rocă. Prezenţa construcţiei pe 
suprafaţa terenului influenţează mişcarea undelor. 

Înregistrările microseismelor confirma diferenţa exis-
tentă între deplasările la suprafaţa pământului şi în 
vârful unei construcţii cu (P + 4E). 

Efectele interacţiunii teren – structură se pot aprecia 
de asemenea, ca diferenţa dintre răspunsul structurii în 
ipoteza identităţii mişcării seismice de la baza structurii 
cu mişcarea seismică din câmp liber şi răspunsul 
structurii considerând mişcarea reală, modificată de la 
baza structurii. Efectul general poate fi o atenuare sau o 
amplificare a răspunsului seismic al structurii şi depinde 
de proprietăţile structurii şi ale terenului de fundare, ca 
şi de caracteristicile excitaţiei seismice. 

Modificarea răspunsului seismic al unei structuri 
situate pe un teren deformabil, în comparaţie cu răspun-
sul unei structuri situate pe un teren rigid, se datorează 
pe de o parte, modificării perioadelor (frecvenţelor) 
proprii de vibraţie ale structurii, în funcţie de factorii 
menţionaţi mai înainte, iar pe de altă parte disipării unei 
părţi din energia excitaţiei seismice prin amortizarea 
histeretică şi prin radiaţia undelor seismice în terenul de 
fundaţie. Importanţa amortizării histeretice creşte odată 
cu creşterea intensităţii excitaţiei seismice. În cazul 
structurilor amplasate pe terenuri rigide, amortizarea 
prin radiaţie devine neglijabilă. 

Efectele interacţiunii teren de fundaţie – structură nu 
trebuie confundate cu aşa numitul efect de amplasament 
(ale condiţiilor locale), care determină mişcarea în câmp 
liber indusă de un cutremur dat într-un amplasament 
dat, funcţie de proprietăţile mecanice - seismice ale 
subsolului amplasamentului (roci; straturi geologice; 
pământuri - terenuri de fundaţie), adică de condiţiile geo-
logice - geotehnice locale. Astfel, mişcarea la suprafaţa 
liberă a terenului de fundaţie diferă pentru diferite 
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amplasamente în funcţie de condiţiile locale de teren, 
constatându-se perioade predominante diferite. În cazul 
interacţiuni teren de fundare – structură are loc dis-
torsiunea mişcării seismice la baza structurii (eventual 
şi la suprafaţa liberă a amplasamentului în vecinătatea 
structurii) din cauza prezenţei structurii, aceasta datorată 
interferenţelor intime dintre proprietăţile terenului de 
fundare şi caracteristicile structurii. Astfel, pământurile 
supuse la vibraţii îşi modifică capacitatea lor de rezistenţă, 
în general, având loc uneori diminuarea capacităţii lor de 
rezistenţă; vibraţiile construcţiilor şi ale lichidelor conţinu-
te în unele structuri, contribuind la vibraţiile pământurilor. 

Importanţa naturii terenului de fundare pentru răspun-
sul seismic al construcţiilor a fost reliefate de multe 
cutremure. Terenul influenţează comportarea construc-
ţiilor la acţiunea seismică prin: 

− amplificarea sau diminuarea amplitudinilor mişcării 
vibratorii de la fundaţiile construcţiei; în terenuri afânate, 
mişcarea seismică se amplifică, pe când terenurile com-
pacte, filtrează armonicele de perioadă mică; 

− modificarea caracteristicelor dinamice - perioada, 
vectori proprii; 

− disiparea energiei seismice prin amortizarea interna 
a ternului şi de radiaţie a fundaţiilor. 

Între avariile cauzate la construcţii şi rigiditatea tere-
nului, se pot face următoarele legături. În terenurile tari, 
cauza esenţială a avariilor o constituie forţele de inerţie, 
în terenuri slabe, rolul hotărâtor îl au tasările inegale. Pe 
un teren slab, o clădire rigidă se avariază numai dacă are 
dimensiuni mari în plan. Clădirile elastice se avariază 
datorită forţelor de inerţie mari. Deplasările mari ale 
scheletului portant nu pot fi urmărite de materialele de 
închidere şi compartimentare, pe de o parte, iar, pe de 
alta, intervin solicitări suplimentare din încărcările 
devenite excentrice. În terenurile moi, aceste efecte sunt 
mult mai evidente, mai ales când perioada construcţiei se 
aproprie de perioada mişcării bazei de rezemare. 

Avariile înregistrate la construcţii trebuie puse în 
corelaţie cu modul de a reacţiona la seism al con-
strucţiilor. Din comportarea în situ a acestora se poate 
concluziona că structurile rigide simt seismul sub forma 
socului în dominanta sa violenţă pe când structurile 
elastice întră în oscilaţie la sosirea primelor unde 
seismice şi continuă oscilaţia chiar şi după încetarea 
cutremurului. 

4. CARACTERISTICILE SEISMELOR 
BĂNĂŢENE 

Ca intensitate şi caracteristici principale, cutremurele 
bănăţene se încadrează în categoria celor mai frecvente 
cutremure din aria mediteraneană, atât în ce priveşte 

magnitudinea cât şi adâncimea focarului. Cutremurele 
bănăţene sunt de tip crustale intra-placă, diferenţiindu-
se de cele vrâncene, seisme intermediare inter-plăci. 
Aceste diferenţe în tipologia surselor implică şi 
diferenţele mari în manifestare (intensitate, teritoriu 
afectat, durată, specificitatea acţiunii seismice). 

Cutremurele bănăţene se încadrează in categoria celor 
de tip intra-placă, mişcări care se produc în interiorul 
aceleaşi plăci tectonice. Aceste mişcări se datorează fie 
ruperii din încovoiere sau tăiere a plăcii, fie lunecărilor 
produse de faliile existente. Însă prezenţa faliilor semna-
late în harta seismică a Banatului cât şi neomogenitatea 
mediului din punct de vedere al transmiterii undelor 
seismice face ca distribuţia intensităţilor să fie de regulă 
neuniformă. Este posibil să apară o dirijare preferenţială 
în lungul faliilor, la distanţe mult mai mari faţă de 
epicentru decât pe direcţii perpendiculare. 

Cea mai pregnantă caracteristică a acestor cutremure 
din punct de vedere seismologic este adâncimea redusă 
a focarelor, de obicei între 4 şi 15 (20) km. Consecinţa 
directă a adâncimii reduse a focarului este scăderea 
rapidă a intensităţii o dată cu creşterea distanţei faţă de 
epicentru. Din cauza adâncimii reduse, avariile cele mai 
puternice se produc în zona epicentrală, zonă cuprinsă 
pe o rază aproximativ egală cu adâncimea focarului. 

O altă caracteristică a acestor cutremure o constituie 
intervalele de recurenţă mari, datorită faptului că un 
număr mare de focare sunt activate într-o anumită peri-
oadă, pentru ca apoi să devină inactive perioade lungi 
de timp. Se constată o permanentă migrare a focarelor. 

Cea mai importantă caracteristică din punct de 
vedere al inginerului proiectant este faptul că seismele 
bănăţene sunt de tip impuls de viteză şi deplasare, în 
zona epicentrală având maximum 1-2 cicluri importante 
şi durată scurtă. 

Accelerogramele înregistrate la Banloc în timpul 
cutremurelor din 1991, 1994, 1995, 1996 arată clar 
caracterul de impuls de viteză şi de deplasare, cu un 
număr redus de cicluri semnificative. Înregistrările efec-
tuate în Timişoara arată modificarea caracteristicilor 
mişcării o dată cu creşterea distanţei epicentrale, 
acceleraţiile reducându-se mult, iar durata, perioada de 
vibraţie şi numărul de cicluri fiind mai mari. 

Perioadele de vibraţie, în special cele pentru im-
pulsul de viteză sunt relativ scurte, dar se observă şi 
perioade de vibraţie mai mari, în special în cazul 
terenurilor slab consolidate şi evident, aşa cum s-a spus 
mai sus, o dată cu creşterea distanţei epicentrale. 

Componentele verticale ale mişcărilor seismice de 
suprafaţă sunt importante ca ordin de mărime, ele 
putând acţiona simultan cu cele orizontale, dar impul-
surile verticale au perioade mai scurte decât cele 
orizontale. O constatare deosebit de importantă pentru 
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comportarea structurilor este aceea că perioadele proprii 
verticale ale structurilor corespund cu perioadele de 
mişcare verticală, ceea ce conduce la amplificări im-
portante pe verticală. 

Cutremurele puternice sunt însoţite de un număr 
mare de replici, fapt constatat şi la seismele din 1991, 
intensitatea acestora scade însă în timp. 

5. ELEMENTE CARE CARACTERIZEAZĂ 
COMPORTAREA TERENULUI 
LA SOLICITĂRI DINAMICE 

Pe baza forajelor de adâncime pentru prospecţiuni 
hidrogeologice şi a forajelor geotehnice, pe amplasa-
mentul Timişoarei au fost evidenţiate condiţii de teren 
diferite, ilustrate de cele două profile de teren (figura 3) 
şi datele din tabelul 1. 

Spectrele de răspuns pentru acceleraţii rezultate din 
înregistrările bănăţene au ordonatele spectrale maxime 
în spectrele de acceleraţii pentru perioade sub 0,5 s 
(≈ 0,25) s) pentru profilul predominant nisipos din 
sudul Timişoarei (sud de Canalul Bega, înregistrările 
prelucrate de la staţiile Fabrica de Tramvaie şi IAEM). 

 

 
 

Fig. 3. Profile geotehnice caracteristice  
pentru Timişoara. 

Tabelul 1 

Structura granulometrică pentru diverse foraje  
(A – argilă; N – nisip) 

ISIM CET UTT UMT 
Adâncime 
foraj [m] A 

[%] 
N 

[%] 
A 

[%] 
N 

[%] 
A 

[%] 
N 

[%] 
A 

[%] 
N 

[%] 

50 32 68 33 67 80 20 86 14 

100 47 57 48 52 77 23 81 19 
 

Pentru zona cu terenuri din nordul Timişoarei este 
posibil ca spectrele de acceleraţii să aibă ordonatele 
maxime pentru perioade mai mari de 0,5 s. 

Datele actuale, din cercetări similare, ne arată că ul-
timii 50...60 m de la suprafaţa terenului sunt hotărâtori 
în definirea amplasamentelor din oraş în ambele situaţii 
(zone preponderent argiloase sau nisipoase): 
 profilul de teren predominat argilos (80 % ... 86 %) 

în nordul Timişoarei (Calea Torontalului - Calea 
Aradului - Calea Lipovei); 
 profilul de teren predominant nisipos (67 %...80 %) 

din zona a canalului Bega. 
Pe baza forajelor geologice, de care dispunem (peste 

50) şi a prospecţiunilor geotehnice de pe amplasamentul 
Timişoarei se pot aprecia următoarele: 

− 50...60 m grosimea straturilor care definesc 
caracteristicilor de comportare a terenului la solicitări 
dinamice (mişcări seismice); 

− densitatea medie a terenului  = 1,9...2,0 g/cm3; 
− viteza undelor V = 350 m/s şi VS  200 m/s ; 
− fracţiunea din amortizarea critică D = 12 % pentru 

nisipuri şi 8 % pentru argile, în cazul cutremurelor 
bănăţene  = 10-2 ... 10-1 %. 

Conform datelor de mai sus se obţin următoarele 
perioade proprii: 

− în cazul undelor principale P (de compresiune): 
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 (1) 

rezultă: 

  T1
P = 0,571 s,   T2

P = 0,19 s,  T3
P = 0,114 s (2) 

− pentru undele secundare (de forfecare): 
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 T1
S = 1,0 s,  T2

S = 0,33 s,  T3
S = 0,20 s (4) 

Analizând perioadele undelor seismice (P şi S) se 
constată că acestea au un domeniu larg de manifestare 
de la 0,114 s la 1,0 s, în cazul discontinuităţii scoarţei 
terestre fenomenul se modifică substanţial iar prezenţa 
construcţiilor complică fenomenul de interacţiune. 
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Aspectul fundamental îl reprezintă acoperirea dome-
niului de rezonanţă dintre perioadele undelor seismice, 
ale perioadelor terenului din amplasamentul liber şi al 
construcţiei împreună cu masa de teren din zona activă 
din timpul cutremurului. 

Rezonanţa dintre perioadelor undelor seismice şi 
cele ale terenului se produce având la bază factorul de 
amplificare. 

 Hn = 4/(2n – 1)·π·1/2D (5) 

Pentru undele principale P (de compresiune) în cazul 
zonei predominant nisipoase: 

1
4 100

5,30,
1 3,14 2 12

H   
 

 pentru T1
P = 0,571 s (6) 

21
4 100

1,77,
3 3,14 2 12

H   
 

 pentru T2
P = 0,19 s (7) 

6. CONCLUZII 

Se poate spune că undele seismice cu perioadele 
cuprinse între 0,2 s şi 0,6 s vor fi amplificate la suprafaţa 
terenului cu un coeficient de 1,77...5,3, rezultând o 
valoare medie a coeficientului de amplificare de 3,55. 
Undele cu valori mai mici de 0,2 s vor fi atenuate. 

În cazul zonelor predominat argiloase situate în partea 
de nord a Municipiului Timişoara coeficientul de ampli-
ficare va creşte deoarece fracţiunea din amortizarea 
critică scade (Hargilă > 3,55 = Hnisip). 

Una dintre cele mai importante probleme privind 
proiectarea construcţiilor amplasate în zone seismice o 
reprezintă selectarea tipului de cutremur. Parcurgerea 
acestei etape deosebite presupune o cooperare multi-
disciplinară şi corelarea datelor geotehnice, geologice, 
tectonice şi seismotectonice, geofizice, seismologie 
inginerească etc., precum şi evaluarea factorilor de risc. 

În regiunea Banat acceleraţia componentei orizontale 
aH şi acceleraţia maximă reprezintă valori pentru mişcări 
seismice cu bandă lată şi intermediară de frecvenţe, 
având valori relative mici, sau cel mult medii, pentru 
perioadele de control Tc (de exemplu, Tc  0,6 s). 

Pentru studiile de perspectivă privind microzonarea 
seismică trebuie ţinut cont că pe teritoriul municipiului 
Timişoara sunt cel puţin două structuri geotehnice: una 
în partea de sud, în care predomină nisipurile fine-
prăfoase, nisipurile fine şi mijlocii de grosime maximă 
6,0 m, saturate şi pe alocuri cu potenţial de lichefiere 
(zona CET Timişoara) şi a doua zonă în partea de nord 
unde predomină argilele prăfoase, cu grosimea minimă 
de 6 - 8 m. 

Conform analizelor seismologice ale dalelor culese 
din cele mai vechi timpuri şi până în prezent rezultă 
faptul că seismicitatea din zona Timişoarei este deter-
minată în principal de cutremurele bănăţene, şi nu de 
cele vrâncene. 

Studiul condiţiilor tectonice şi seismotectonice locale 
evidenţiază faptul că în amplasamentul Timişoarei sau 
în imediata apropiere nu există o falie activă, care să 
pericliteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor exis-
tente sau viitoare, în mod excepţional. 

Dintre hazardurile naturale, hazardul seismic are 
efecte dintre cele mai dezastruoase asupra mediului con-
struit şi societăţii umane. Începând cu a doua jumătate a 
anului 1991 s-a produs în Banat o serie de cutremure 
neobişnuit de puternice pentru zona respectivă. Cutre-
murele cele mai importante s-au produs în zilele de 
12 iulie 1991 (M = 5,7, epicentrul în zona Banloc), 
18 iulie 1991 (M = 5,6, epicentrul în zona Topleţ - 
Herculane) şi 2 decembrie 1991 (M = 5,7, epicentrul în 
zona Voiteg). Deşi aceste cutremure, datorită magnitudinii 
lor destul de limitate, nu au avut efecte distrugătoare pe 
scară largă, ele s-au situat la nivelul unora dintre 
cutremurele cele mai puternice observate în regiune în 
ultimele două - trei secole. 

Evenimentele seismice bănăţene din ultimul timp au 
readus în actualitate seismicitatea destul de ridicată a 
zonei respective şi necesitatea adoptării unor norme 
fundamentate pentru protecţia antiseismică în condiţiile 
specifice regiunii. 
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