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Analiza vulnerabilităților și a măsurilor de remediere/diminuare a stării/stărilor 

potențial generatoare de situații de urgență în cazul producerii unui cutremur de 

pământ în județul Botoșani          
 

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 

15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. 

nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 

şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi 

modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 

judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018, 

Având în vedere Analiza vulnerabilităților și a măsurilor de remediere/diminuare a 

stării/stărilor potențial generatoare de situații de urgență în cazul producerii unui 

cutremur de pământ în județul Botoșani, întocmită și prezentată de către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului  Botoșani,  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al clădirilor, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoșani, 

întrunit în ședință extraordinară, în data de 27.09.2022,  

prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani ia act de Analiza 

vulnerabilităților și a măsurilor de remediere/diminuare a stării/stărilor potențial 
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Analiza vulnerabilităților și a măsurilor de remediere/diminuare a stării/stărilor potențial generatoare de situații de 

urgență în cazul producerii unui cutremur de pământ în județul Botoșani 

 
 

INTRODUCERE 

 

Cutremurul de pământ constituie riscul natural a cărui manifestare imprevizibilă poate provoca un 

număr mare de victime din rândul populaţiei, însemnate pierderi materiale, precum şi un puternic impact 

psihologic şi social, iar revenirea la starea de normalitate reclamă un important efort financiar, derulat pe o 

perioadă lungă de timp. 

Cutremurele reprezintă o ruptură bruscă a continuităţii şi echilibrului unui fragment mai mult sau 

mai puţin întins din scoarţa terestră sau mantaua terestră (în funcţie de adâncimea în care are loc 

deplasarea plăcilor tectonice sau a modificărilor geologice de adâncime).  

Declanşate brusc, practic fără semne care să permită prevederea acestor fenomene, cutremurele 

reprezintă factorul de risc cel mai greu de urmărit şi de prevenit. 

Un seism cu impact major este definit în Concepţia Naţională ca fiind o mişcare seismică care 

afectează grav cel puţin două judeţe sau Municipiul Bucureşti şi care are ca efecte peste 50 de victime 

omeneşti, avarierea semnificativă a clădirilor civile şi a celor de utilitate publică, a elementelor de 

infrastructură critică naţională sau locală precum şi a mediului. 

 

Seismicitatea României este dominată de sursa Vrancea, situată în partea central-estică a țării, în 

punctul de convergență dintre Placa Est-Europeană și Subplăcile Moesică și Intra-Alpină. Coliziunea 

acestor plăci a provocat acum câteva zeci de milioane de ani desprinderea unui bloc litosferic care este în 

prezent scufundat în manta. Blocul provine dintr-o veche placă tectonică suficient de rece și rigidă 

comparativ cu mantaua înconjurătoare, fiind greu de topit, ceea ce face posibilă generarea cutremurelor la 

adâncimi intermediare (între 90 și 180 de km de obicei) unde, în mod normal, condițiile de temperatură și 

ductilitate ar face imposibil acest lucru. Cutremurele din acest interval de adâncime pot avea magnitudini 

Mw > 7, putând fi resimțite puternic pe 50-60% din teritoriul României, precum și în Republica Moldova, 

Ucraina și Bulgaria. 

Conform Proiectului RO-RISK, cel mai puternic cutremur ce poate avea loc în această zonă poate 

avea 8,1 Mw. Datorită adâncimii mari a cutremurelor, modului de propagare a undelor seismice și 

influenței efectelor locale, pagubele generate de cutremurele din această sursă nu sunt majore doar în zona 

epicentrală (în județele Vrancea sau Buzău), ci și la distanțe epicentrale mult mai mari, până la 200-300 

km, cu o directivitate NE-SV. 

 

Alte surse seismice cu potențial de a genera pagube locale semnificative sunt: 

- Făgăraș-Câmpulung; 

- Banat; 

- Crișana-Maramureș; 

- Brăila - Galați; 

- Danubius; 

- Tulcea; 

- Shabla (Bulgaria). 

-  

            În anumite zone din România (Galați, Târgu Jiu) au avut loc roiuri seismice (o multitudine de 

cutremure cu magnitudini mici și apropiate ce au loc într-un timp relativ scurt, într-o arie relativ restrânsă), 

care nu au provocat însă pagube semnificative. 

Efectele unui seism cu impact major depind de caracteristicele: magnitudine; epicentru; adâncimea 

de producere, caracteristicele solului. 

▪ Focar (sinonim hipocentru) – punct teoretic, din interiorul pământului, de declanşare a unui 

cutremur tectonic; 

▪ Epicentru – proiecţia focarului pe suprafaţa pământului; 

▪ Falie – fractură plană sau uşor curbă a scoarţei terestre în lungul căreia se produc deplasări; 
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▪ Intensitate seismică – quantificarea – pe o scară specifică de 12 grade – consecinţelor unui 

cutremur plecând de la efectele avute asupra populaţiei, construcţiilor şi mediului natural. Cele mai 

cunoscute scări de intensitate sunt 

• scara MM ( Mercalli modificată ); 

• scara MSK (Medvedev-Sponher-Karnik). 

▪ Izoseisme – curbe care delimitează – pe o hartă macroseismică – suprafeţele de egală intensitate 

seismică. 

▪ Magnitudine – parametru care indică cantitatea de energie eliberată de un cutremur, elaborat în 

1935 de S.F. Richter, pe o scară de 9 grade. 

▪ Adâncimea focarului (hipocentrului) – distanţa pe verticală dintre epicentru şi focar. După 

adâncime cutremurele se clasifică astfel: 

• de suprafaţă – între 0-50 km; 

• intermediar - între 50-250 km; 

• de adâncime – peste 250 km. 

▪ Microzonare seismică – împărţirea unei regiuni în sectoare caracterizate de aceleaşi efecte 

pentru un cutremur prevăzut, înregistrate la scări de  1: 5000 până la 1:10000. 

Conform Proiectului RO-RISK, cel mai puternic cutremur ce poate avea loc în România, în zona 

Vrancea, poate avea aproximativ 8,1 Mw. Datorită adâncimii mari a cutremurelor, modului de propagare a 

undelor seismice și influenței efectelor locale, pagubele generate de cutremurele de pământ din această 

sursă nu sunt majore doar în zona epicentrală (în județele Vrancea sau Buzău), ci și la distanțe epicentrale 

mult mai mari, până la 200-300 km, cu o directivitate NE-SV. 

Județul Botoșani reprezintă porțiunea cuprinsă între râurile Siret și Prut, situat în extremitatea 

nord-estică a țării noastre, învecinându-se la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, la nord cu 

Ucraina şi la est cu Republica Moldova, pe o lungime a graniţei de 243,32 kilometri.  

Seismicitatea zonei Moldovei se datorează cutremurelor tectonice, ce sunt generate de acumulări de 

energii potențiale în sistemul de falii existente, până la valoarea critică, ce depășesc rezistența rocilor, când 

se produce o descărcare bruscă de energie, sub formă de energie cinetică sau   „seismică”. 

  Din punct de vedere geologic, Câmpia Jijiei şi dealurile ce o străjuiesc de jur împrejur se 

caracterizează prin existenţa unor cuverturi de roci sedimentare neogene neconsolidate, cu grosimi 

variabile, în general înregistrând o creştere de la câteva zeci de metri în partea de est, până la peste 400 m 

în partea de sud-vest. 

 Acest aspect influențează considerabil alura câmpului macroseismic al cutremurelor produse în 

această parte a ţării, capacitatea ridicată de atenuare a energiei seismice în rocile sedimentare existente fiind 

benefică pentru judeţul Botoşani. 

 Nu avem focare de seisme în zona noastră şi nici în zonele limitrofe. 

Potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare, teritoriul judeţului este expus, comparativ cu alte zone ale 

ţării, unui risc mediu sau chiar redus. 

 Cutremurele produse în zona Vrancea au afectat zona noastră într-o măsură redusă. 

 Potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare, teritoriul judeţului este expus, comparativ cu alte zone ale 

ţării riscului fiind într-o zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK, astfel 

standardul 11100/1-91 precizează pentru zona de Nord a judeţului, inclusiv oraşele Dorohoi şi Darabani, 

gradul seismic 61, aceasta fiind limita inferioară de calcul privind seismicitatea pe teritoriul ţării, cealaltă 

parte a judeţului, inclusiv municipiul Botoşani şi oraşul Săveni, sunt incluse într-o zonă cu gradul seismic 7. 

  În condiţiile apariţiei şi dezvoltării unui seism, este posibilă producerea următoarelor efecte: 

▪ prăbuşiri totale sau parţiale de construcţii, avarierea unora dintre clădiri în zonele intens construite; 

▪ înclinări sau răsturnări de clădiri, ca urmare a unor deplasări/tasări ale terenului de fundare; 

▪ modificări de amplasamente în zone populate, prin deplasarea/alunecarea unor mase mari de pământ, 

activarea unor alunecări de teren, apariţia de prăbuşiri de scoarţă sau umflături (ebulmente) ale acesteia;  

▪ ruperea căilor de comunicaţie – afectarea de regulă a lucrărilor de artă sau de protecţie; 

▪ ruperea reţelelor de utilităţi – instalarea unor dezastre complementare: ecologice, incendii, chimice; 

▪ avarierea sau cedarea unor îndiguiri la amenajările hidrotehnice – instalarea unor dezastre  

complementare.  
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Seismicitatea județului Botoșani - evoluții recente 

În lucrarea sa științifică, publicată în anul 1961, Atanasiu numește “cutremure moldavice”, 

cutremurele de pământ, la care întinderea ariei macroseismice este disproporționată față de intensitatea 

maximă a zguduirilor. Aceste cutremure nu au intensitate mai mare de gradul 4, totuși ele au fost simțite la 

București și Vaslui. 

Între anii 1883 - 1916, au avut loc 4 cutremure locale în județul Botoșani: 

• 1885, mai - 15 h 35 min., Horodniceni - gr.3 local; 

• 1898, decembrie, 28 - 1 h 38 min., Dorohoi - gr.3 local; 

• 1902, mai, 7 - 16 h 35 min., Botoșani - gr.3 local. 

Lângă Dorohoi, pe linia Pomârla - Broscăuți, apare în cutremurul din 1940, o ușoară culminație, 

care îi determină pe seismologi să pună focarul zguduirii de la 28 decembrie 1898 nu chiar lângă Dorohoi, 

ci puțin mai la răsărit. 

Seismele din nordul Moldovei, cel puțin cele cu focarul pe linia Botoșani (Curtești) - Dorohoi, nu 

țin de seismele moldavice, ci se clasează mai degrabă în cutremurele care își au focarele pe linii ale 

Platformei Podolice, ca cele din 20 ianuarie 1903 și 17 august 1875. 

Între 1893 și 1916, numai cinci cutremure s-au înregistrat în Botoșani: 

➢ 1893, septembrie, 10, Botoșani, gr. 3, Curtești, gr. 3; 

➢ 1894, august, 31, Botoșani, gr. 4 (culminație), Dorohoi, gr. 3; 

➢ 1904, februarie, 6, Botoșani, gr. 3, culminație; 

➢ 1908, octombrie, 6, Botoșani, gr. 4; 

➢ 1912, iunie, 7, Botoșani și Dorohoi, gr. 3. 

Zone/Construcții din zona de competență care pot produce efecte în eventualitatea unui seism major 

Zonele urbane, în principal la fondul construit vechi: cazul zonelor centrale ale municipiilor 

Botoșani și Dorohoi. 

Vechimea construcțiilor, faptul că acestea au fost expuse în timp la seisme importante, care au 

consumat din rezerva de capacitate portantă, determinând apariția și evoluția ulterioară a unor trasee de 

fisurare, de asemenea modificarea condițiilor de amplasament, prin ridicarea nivelului pânzei freatice și 

înmuierea terenurilor de fundare, cu afectarea fundațiilor din zidărie, conduc la risc seismic important 

pentru aceste construcții. 

O influență degenerativă semnificativă asupra acestor zone construite, o are prezența sistemului de 

hrube vechi, astăzi scoase din funcțiune și, de regulă, inundate. 

Creșterea în timp a nivelului pânzei freatice în localitatea Botoșani, creează o condiție favorizantă 

pentru o evoluție necorespunzătoare a comportării seismice și la construcțiile recent executate. 

Construcții izolate în mediul urban sau rural, de regulă vechi, mai expuse fiind lăcașele de cult, 

datorită dezvoltării în plan dar și conformării structurale pe verticală, neomogenitatea distribuției maselor 

(corpul bisericii - turle). 

Instalații și construcții în zonele industriale; se au în vedere în principal construcțiile speciale de 

tipul coșurilor de fum, castelelor de apă aeriene, rezervoarelor la sol de volume mari, la care se poate 

dezvolta efectul de val și efecte hidrodinamice. 

Analiza condițiilor favorizante specifice construcțiilor din municipiul Botoșani 

Construcțiile din județul Botoșani sunt: 

- ansambluri urbane din centrele orașelor vechi în care se afla de obicei majoritatea clădirilor 

pentru funcțiunile social-administrative și comerciale; 

- ansambluri (cartiere) cu funcțiuni sociale și comerciale locale; 

- platforme industriale periferice. 

În țara noastră urbanizarea localităților a parcurs anumite etape care a condus în orașele mari la 

crearea de ansambluri construite specifice care au o strânsă legătură cu protecția antiseismică a populației, 

astfel: 

• ansamblurile construite din centrele orașelor sunt realizate din clădiri de zidărie și beton armat, 

prezentând atât riscuri datorită ornamentelor, coșurilor de fum și calcanelor cât si vulnerabilității specifice a 

unor clădiri din generația 1920-1940; 
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• ansamblurile construite în cartierele noi (generația 1960) de tipul blocurilor grupate în jurul complexelor 

social-culturale și comerciale, cu spații verzi mai bogate nu prezintă aceleași riscuri, existând însă 

suficiente hazarduri cum ar fi placaje ceramice, vitraje care pot cădea prezentând pericole în special lângă 

aleile intens circulate; 

• ansamblurile construite din cartierele mai noi (generația 1960-1977) de tipul blocurilor cu spații 

comerciale (la parter și eventual etajul I) prezintă hazarduri legate de existența unor construcții în cadre și 

în consecință a unor zidării de beton ușor, autoclavizat cu tencuieli exterioare mai groase, vitraje la 

balcoane, în condițiile unei flexibilități sporite a clădirii (parterul sau cele două nivele comerciale au o 

rigiditate mai redusă) ceea ce în condițiile specifice mișcării seismice de Vrancea a condus la suprasolicitări 

de oscilație, la rezonanța și implicit la efecte neplăcute asupra locatarilor; 

• ansamblurile construite după 1977 în care, pe baza datelor instrumentale și învățămintelor privind 

seismicitatea reală a teritoriului și controlul rigidității clădirilor înalte, prezintă un grad de siguranță mai 

ridicat. 

În Botoșani vechimea construcțiilor, faptul că acestea au fost expuse în timp la seisme importante, 

care au consumat din rezerva de capacitate portantă, determinând apariția și evoluția ulterioară a unor 

trasee de fisurare inclusiv modificarea condițiilor de amplasament, prin ridicarea nivelului pânzei freatice și 

înmuierea terenurilor de fundare, cu afectarea fundațiilor din zidărie, conduc la risc seismic important 

pentru aceste construcții. 

O influență degenerativă semnificativă asupra acestor zone construite, o are prezența sistemului de 

hrube vechi, astăzi scoase din funcțiune și, de regulă, inundate. 

Creșterea în timp a nivelului pânzei freatice în localitatea Botoșani, creează o condiție favorizantă 

pentru o evoluție necorespunzătoare a comportării seismice și la construcțiile recent executate. 

În mediul urban, de regulă construcțiile vechi ce pot fi expuse riscului seismic sunt lăcașele de cult, 

datorită dezvoltării în plan, dar și conformării structurale pe verticală, neomogenitatea distribuției maselor 

(corpul bisericii - turle). Trebuie motivat faptul că în municipiul Botoșani sunt biserici de patrimoniu 

național cum ar fi: Biserica Sfânta Maria (armenească), pe care tradiția o datează în anul 1350, Bisericile 

Uspenia și Sfântul Gheorghe (recent reabilitată) ridicate de Doamna Elena Rareș, în anii 1551 și 1552, sau 

Bisericile cu hramul Sfântul Ilie și Sfânta Parascheva, în cazul unor seisme puternice prin căderea turlelor 

pot provoca atât pagube blocurilor și construcțiilor din arealul lor cât și mari blocaje, toate fiind în zone 

centrale ale orașului. 

Un alt punct vulnerabil din punct de vedere al riscului seismic este partea centrală a municipiului 

Botoșani ce se distinge prin Centrul Istoric și Comercial, grupat în jurul dominantei sale de cotă și 

girantului său istoric catedrala “Adormirea Maicii Domnului” (Uspenia), pe axul fostului traseu al Căii 

Naționale (în prezent pietonal).  

Centrul Istoric a parcurs mai multe etape ale proiectului de reabilitare inițiat de Primăria 

municipiului Botoșani, dar și principalele lucrări realizate în Piața 1 Decembrie la nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 28-30, 

36, 46, 42, 45, pe strada Săvenilor la nr. 2, 4, 6 și 8 dar și la rețelele de apă, canalizare, gaz, iluminat etc., 

precum și la Pietonalul major, odată cu derularea „Proiectului Reabilitarea centrului istoric și a zonei 

pietonale a municipiului Botoșani”. 

Stratul de fundare prezintă o neomogenitate foarte pronunțată și determină riscul accentuat la 

acțiunea seismică. Riscul este multiplicat de prezența în zonă a accidentelor de teren sub formă de beciuri, 

hrube și umpluturi cu grosimi mari. 

Aceste beciuri și hrube sunt dispuse pe toate direcțiile, ating adâncimi mari, uneori sunt suprapuse 

și coboară sub nivelul Pieței 1 Decembrie 1918. 

Această zonă este delimitată în partea de nord de str. Elena Doamna, în partea de sud de str. 

Blănari, în partea de vest de noua Cale Națională, iar în partea de est de str. Poștei Vechi și Gh. Doja. 

Structura litologică a zonei, este reprezentată de un complex prăfos - argilos - nisipos, cu variații 

mari în plan cât și în adâncime. Se întâlnesc umpluturi neomogene cu grosimi cuprinse între 1,60 m și 

11,00 m, argile prăfoase galbene cu CaCO3 degradat, de consistență variabilă, cu grosimi cuprinse între 

0,40 m și 3,6 m, nisipuri prăfoase, sau nisipuri argiloase, cu grosimi ce variază între 0,30 ml - 2,30 ml și 

argilă marnoasă galbenă - verzuie, cu intercalații și zone de nisip fin, cu grosimi de 0,60 m la 7,20 m. 
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Stratul de fundare prezintă o neomogenitate foarte pronunțată și determină riscul accentuat la 

acțiunea seismică. Riscul este multiplicat de prezența în zonă a accidentelor de teren sub formă de beciuri, 

hrube și umpluturi cu grosimi mari. 

Aceste beciuri și hrube sunt dispuse pe toate direcțiile, ating adâncimi mari, uneori sunt suprapuse 

și coboară sub nivelul unor subsoluri cu înălțime mare. Cea mai mare parte a acestor beciuri sunt inundate, 

datorită creșterii nivelului apei freatice, cât și din aportul apelor canalizate. De asemenea, o bună parte a 

acestor hrube sunt prăbușite sau colmatate cu reziduuri, ceea ce face imposibilă cartarea lor. 

Aceste condiții au dus la degradarea diferențiată a clădirilor existente, favorizată de prezența apei în 

beciuri (apa având un caracter sulfitic), cu acțiune directă asupra fundațiilor. 

Prăbușirea unor beciuri și hrube a condus la modificarea echilibrului de forțe, afectând stabilitatea 

construcțiilor existente. Au apărut fisuri, s-au produs prăbușiri de ziduri, ceea ce îi micșorează considerabil 

rezistența clădirilor, în situația producerii unor mișcări seismice. 

În anul 1888, zona centrală a municipiului Botoșani, a fost afectată de un incendiu devastator, 

care a distrus-o în cvasitotalitate. 

Refacerea s-a realizat pe vechile fundații, beciuri, hrube, care și ele erau, parțial executate pe un 

sistem de beciuri și galerii suprapuse, mult mai vechi, unele datând încă din evul mediu. 

Refacerea a impus o arhitectură de pronunțat caracter occidental, datorată mai ales marilor 

negustori și bancheri evrei. Trebuie precizat că arhitectura occidentală a fronturilor, înglobează nucleele 

anterioare, iar curțile prezintă ornamente tipice caselor de târgoveți. 

Astăzi moștenim un ansamblu urbanistic unitar și compact, cu caracter predominant eclectic, 

realizat de arhitecții occidentali (predominant din zonele germane), în care s-au integrat și obiectele 

realizate în prima jumătate a sec. XX lea. 

Caracteristici structurale ale construcțiilor 

Clădirile din zonă au, în totalitate, regimul de înălțime P + 1E. 

Structura acestor clădiri, este realizată din ziduri portante, în majoritatea cazurilor de grosime mare, 

cu bolți și arce din zidărie, planșeele sunt de regulă din boltișoare de zidărie pe profile metalice peste 

parter și din lemn peste etaj. 

 

Materialele din care au fost executate aceste clădiri diferă foarte mult în ce privește calitatea, multe dintre 

acestea fiind perimate: cărămizi artizanale, incomplet arse, sfărâmicioase, mortare slabe și care nu umplu 

bine rosturile. Se constată prezența tiranților metalici corodați, a șarpantelor degradate, multe din ele având 

afectată stabilitatea de ansamblu sau pe elemente, iar pierderea stabilității este iminentă. 

Toate imobilele din zonă au parterul destinat unor funcțiuni comerciale sau de alimentație publică. 

Proprietarii sau chiriașii acestor imobile au intervenit în timp asupra clădirilor, realizând intervenții 

care afectează elemente structurale. În general intervențiile constau în: 

• mărirea unor goluri existente; 

• demolarea unor pereți structurali și înlocuirea acestora cu elemente din beton armat (grinzi 

și stâlpi); 

• realizarea unor noi goluri de circulație. 

Etajele clădirilor din zona centrală au destinația de locuințe. Multe dintre ele au fost părăsite în 

decursul anului, iar în prezent sunt devastate, ceea ce permite ca, în aceste clădiri să pătrundă apele din 

precipitații, cu degradarea lor continuă. O parte din ele sunt locuite de o populație pauperă, care nu se 

preocupă de întreținerea curentă a construcțiilor. 

În ultimii ani, localurile publice, centrele comerciale, de prestări servicii și atelierele meșteșugărești 

și-au pierdut vadul și clientela, iar multe din ele s-au mutat la parterul blocurilor din apropriere, aspect care 

influențează și interesul pentru repararea curentă și menținerea funcționalității acestora. 

Toate imobilele din zona centrală comercială a municipiului Botoșani, delimitată anterior, nu mai 

asigură cel puțin următoarele cerințe fundamentale de calitate: 

• rezistență și stabilitate; 

• siguranță în exploatare; 

• siguranță la foc. 

La toate aceste imobile, zidurile de rezistență prezintă fisuri importante, deplasări importante de la 

verticală, desprinderi la colțuri. 



Analiza vulnerabilităților și a măsurilor de remediere/diminuare a stării/stărilor potențial generatoare de situații de 

urgență în cazul producerii unui cutremur de pământ în județul Botoșani 

După cum am menționat anterior, vechiul centru a fost construit pe o rețea de beciuri, hrube și 

canale. Inițial, acestea erau uscate sau, în timp, deveneau drenuri care evacuau apele din zonă, iar 

materialele din care erau executate, de bună calitate, rezistau timpului și încărcării transmise de construcții. 

Prin crearea pietonalului în locul vechii Căi Naționale, s-a ridicat nivelul străzii și au fost acoperite 

gurile de aerisire ale beciurilor. Datorită acoperirii cu construcții a terenurilor din zonă cât și a infiltrațiilor 

din rețele, ca urmare a neîntreținerii corespunzătoare, nivelul apelor subterane din zonă a crescut. Aspectul 

a fost favorizat și de executarea construcțiilor noi din zonele adiacente, când au fost plombate beciurile și 

hrubele interceptate, ceea ce a dus la întreruperea scurgerii libere a apelor prin acestea. 

Toate aceste cauze au dus la inundarea majorității beciurilor și hrubelor de sub clădiri. În aceste 

condiții construcțiile subterane menționate, au început să cedeze, înregistrându-se bolți cedate sau 

prăbușite, iar deplasările generate în terenul de fundare, au dus implicit la suprasarcini pentru echilibrarea 

structurală și degradarea structurii de rezistență a clădirilor. 

De altfel, în trecutul recent al municipiului, am asistat la autodemolarea unor imobile, autodemolare 

care nu s-a datorat unor seisme. 

Putem menționa “Case cu arcade” (Piața 1 Decembrie nr. 14, 17) care s-a prăbușit datorită 

executării unor construcții noi în zonă (MODAROM - ul), imobilele din Calea Națională nr. 202, 204, 206, 

prăbușite în urma unui incendiu nu foarte violent, repede localizat și stins și clădirea din zona Poștei 

cunoscută sub numele de Teatrul Vechi (Calea Națională nr. 224, 226, 228, 230) care adăpostește la etaj o 

sală de spectacole. 

Multe alte imobile au suferit deja prăbușiri parțiale. 

Un element specific pentru construcțiile din zona centrală, îl constituie modul acestora de realizare 

în “pateuri”, alipite, cu perete de calcan comun. Această conformare structurală constituie un factor 

agravant suplimentar, deoarece creează posibilitatea prăbușirilor succesive, în lanț, pornind de la colapsul 

unei singure clădiri. Din această cauză nu este suficientă realizarea consolidării complete a unei clădiri, fără 

consolidarea simultană a întregului “pateu”. 

Considerăm că, în cazul unui seism chiar modest, de gradul 5 sau 6 pe scara MKS, toate imobilele 

vechi din zona centrală a municipiului, pot fi afectate parțial, iar riscul distrugerii a cel puțin 90 % din 

fondul edificat era, iminent înainte de lucrările de reabilitare și consolidare. 

Construcții hidrotehnice - Barajul Stânca Costești 

Amenajarea STÂNCA-COSTEȘTI este amplasată pe râul Prut (cod cadastral XIII-1), pe granița 

dintre România și Republica Moldova, în dreptul localității Stânca, com. Ștefănești, jud. Botoșani, pe malul 

românesc și al comunei Costești de pe malul moldovenesc, la 576 km de la confluența Prut-Dunăre. 

Principalele căi de acces sunt DN 24C lași - Ștefănești și DN 29D Botoșani - Ștefănești. 

Partea din Nodul Hidrotehnic Stânca - Costești situată pe teritoriul României se află în administrarea 

Administrației Naționale „APELE ROMÂNE", Exploatare Complexă Stânca Costești. Partea aflată pe 

teritoriul Republicii Moldova este administrată de Concernul „APELE MOLDOVEI", Direcția Costești. 

Scopul pentru care a fost construit Nodul hidrotehnic este acela de regularizare a râului Prut, pentru 

alimentări cu apă a centrelor populate și a industriei, irigații, atenuarea viiturilor pentru combaterea 

inundațiilor și producerea de energie electrică. 

Prevederea în lacul de acumulare a unui volum de atenuare de 550 mii m3 permite atenuarea viiturii 

de 1% de la 2940 la 700 m3/s și împreună cu îndiguirile din aval de nodul hidrotehnic, scoaterea de sub 

inundație a cca100 000 ha terenuri de luncă. 

În componența Nodului hidrotehnic intra următoarele lucrări principale: 

Lacul de acumulare - în suprafața de 5900 ha la NNR și un volum maxim de 1400 mii mc. 

Frontul de barare - cu o lungime de cca. 3 Km, cuprinde o serie de baraje de tipuri și caracteristici 

diferite legate între ele sau separate prin porțiuni mai ridicate ale terenului natural, având cota 

coronamentului 102,50 mdMB. 

Ipoteze de avariere 

Evidențierea punctelor critice unde se pot produce avarii 

Barajele de greutate din beton se pot rupe urmare a: 

- alunecării prin sufozie; 

- dizlocării unui plot; 
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- infiltrații mari prin roca de fundare. 

Barajele de pământ se pot rupe ca urmare a: 

- dizlocării unei mase mari din corpul barajului; 

- unor infiltrații masive prin corpul barajului sau a terenului de fundare; 

- alunecarea fundației; 

- deversarea propriu-zisă a apei peste corpul barajului. 

Punctele critice unde pot avea loc avarii sunt: 

- infiltrații ce apar la piciorul barajului de pământ, periculoase fiind considerate cele ce depășesc 1-2 l/s; 

- breșe ce apar ca urmare a acțiunilor seismelor; 

- alunecarea taluzelor aval după suprafețe cilindrice; 

- deversarea apei peste barajul de pământ; 

- blocarea funcționarii batardourilor la golirile de fund, priza de rezervă; 

- infiltrații ce pot apărea în zona golirii de fund - baraj, priza de rezerva baraj, priza alimentare apa - 

baraj; 

- alunecarea spre aval a prizei de rezerva , prizei de alimentare apa, goliri de fund; 

- infiltrații deosebite prin pereții golirilor de fund, galerie de injecție, galerie de drenaj. 

 Zonele critice unde se pot produce avarii în corpul barajului și care în condiții de ape mari pot duce la 

rupere sunt: 

- zona golirilor de fund; 

- barajul din vechea carieră; 

- zona priză de rezervă - priză de alimentare apă; 

- zona descărcătorului de ape mari în cazuri deosebite. 

 

 

Ipoteze în ceea ce privește producerea unui cutremur pentru județul Botoșani 

 

Din analizele de risc realizate pentru un seism cu impact major pentru teritoriul județului Botoșani,  

de către instituțiile specializate - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă 

URBAN- INCERC, au rezultat, în principal, următoarea ipoteză posibilă pentru județul Botoșani:  

 

Ipoteza  – seism cu impact major cu epicentrul în zona seismică Vrancea 

 

Scenariul 1: magnitudinea foarte mare (între 7,4 și 8,1 MW), între 90 și 110 km adâncime 

 

În cadrul acestui scenariu au fost analizate efectele posibile în cazul producerii unui seism de adâncime 

intermediară între 90 și 110 km având magnitudinea foarte mare și epicentrul în județul Vrancea. 

În acest scenariu, efectele seismului pot fi resimțite în 31 județe și Municipiul București. Conform 

estimărilor realizate numărul maxim de clădiri rezidențiale grav avariate poate fi de peste, iar numărul 

maxim de persoane grav rănite sau decedate poate fi de peste 45000. 
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Fig. 1 Număr minim de clădiri rezidențiale 

grav avariate la nivel de județ, ca urmare a 

unui cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 8,1 Mw, la adâncimi 

între 90 si 110 km. 

Fig. 3 Număr minim de persoane grav rănite sau 

decedate la nivel de județ, ca urmare a unui 

cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 8,1 MW, la adâncimi 

între 90 și 110km. 

 

 

Fig. 2 Număr maxim de clădiri rezidențiale 

grav avariate la nivel de județ, ca urmare a 

unui cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 8,1 MW, la adâncimi 

între 90 și 110 km. 
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Fig. 4 Număr maxim de persoane grav rănite 

sau decedate la nivel de județ, ca urmare a unui 

cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 8,1 MW, la adâncimi 

între 90 și 110 km. 

Fig. 5 Număr minim de clădiri rezidențiale 

grav avariate la nivel de județ, ca urmare a 

unui cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 7,7 MW, la 

adâncimi între 130 și 150 km. 

Fig. 6 Număr maxim de clădiri 

rezidențiale grav avariate la nivel de județ, 

ca urmare a unui cutremur în zona 

marcată pe hartă, cu magnitudinea între 

7,4 și 7,7 MW, la adâncimi între 130 și 

150 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariul 2: magnitudinea foarte mare (între 7,4 și 7,7 MW), între 130 și 150 km adâncime 

 

În cadrul acestui scenariu au fost analizate efectele posibile în cazul producerii unui seism de 

adâncime intermediară între 130 și 150 km având magnitudinea foarte mare și epicentrul în județul 

Vrancea. 
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Fig. 7 Număr minim de persoane 

grav rănite sau decedate la nivel de 

județ, ca urmare a unui cutremur în 

zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,4 și 7,7 MW, la 

adâncimi între 130 și 150 km. 

Fig. 8 Număr maxim de persoane grav 

rănite sau decedate la nivel de județ, ca 

urmare a unui cutremur în zona 

marcată pe hartă, cu magnitudinea între 

7,4 și 7,7 MW, la adâncimi între 130 și 

150 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest scenariu, efectele seismului pot fi resimțite în 32 de județe și Municipiul București. 

Conform estimărilor realizate numărul maxim de clădiri rezidențiale grav avariate poate fi de peste 

95000, iar numărul maxim de persoane grav rănite sau decedate poate fi de peste 28000. 

 

Scenariul 3: magnitudinea foarte mare (între 7,3 și 7,5 MW), între 130 și 150 km adâncime 

În cadrul acestui scenariu au fost analizate efectele posibile în cazul producerii unui seism de 

adâncime intermediară între 130 și 150 km având magnitudinea foarte mare și epicentrul în județul 

Buzău. 
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Fig. 11 Număr minim de persoane grav 

rănite sau decedate la nivel de județ, ca 

urmare a unui cutremur în zona marcată pe 

hartă, cu magnitudinea între 7,3 și 7,5 MW, la 

adâncimi între 130 și 150 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Număr minim de clădiri rezidențiale 

grav avariate la nivel de județ, ca urmare a 

unui cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,3 și 7,5 MW, la 

adâncimi între 130 și 150 km. 

Fig. 10 Număr maxim de clădiri rezidențiale 

grav avariate la nivel de județ, ca urmare a 

unui cutremur în zona marcată pe hartă, cu 

magnitudinea între 7,3 și 7,5 MW, la adâncimi 

între 130 și 150 km. 
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Fig. 12 Număr maxim de persoane grav 

rănite sau decedate la nivel de județ, ca 

urmare a unui cutremur în zona marcată pe 

hartă, cu magnitudinea între 7,3 și 7,5 MW, 

la adâncimi între 130 și 150 km. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest scenariu, efectele seismului pot fi resimțite în 30 de județe și Municipiul București. 

Conform estimărilor realizate numărul maxim de clădiri rezidențiale grav avariate poate fi de peste 

52000 (situația detaliată a acestora este prevăzută în anexa nr. 1), iar numărul maxim de persoane grav 

rănite sau decedate poate fi de peste 14000. 

 

Efecte posibile 

Pot fi afectate de un seism cu impact major: 

• Populația și bunurile sale mobile și imobile; 

• Construcții: clădiri de locuit, clădiri de interes și utilitate publică, clădiri pentru învățământ și 

social culturale, clădiri administrative/birouri, clădiri cu destinații turistice (hotel, motel, etc.), clădiri 

cu destinație comercială, structuri sanitare, capacitățile productive (operatori economici, ferme 

zootehnice, amenajări piscicole, porturi, aeroporturi, barajele și alte lucrări hidrotehnice), etc.; 

• Infrastructura de transport rutier, feroviar, aerian și naval; 

• Rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apă, 

sistemul de canalizare, stațiile de tratare și de epurare și sistemele de transport și distribuție carburanți; 

• Rețelele de comunicații ți tehnologia informației; 

• Mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri, intravilanul localităților și altele; 

• Activitățile social-economice. 

Efectele posibile ale unui seism cu impact major depind de caracteristicile seismului 

(magnitudine, epicentrul, adâncimea de producere, caracteristicile solului etc.) raportate la o serie de 

aspecte legate în principal de infrastructura de construcții din zonele afectate, de densitatea 

demografică, de raportul dintre zonele urbane-rurale, de gradul de pregătire a populației din zonă, de 

capacitatea de relocare etc. 

Amenințări 

Caracteristicile cutremurelor de pământ din România raportate la vulnerabilitățile identificate 

evidențiază amenințările cărora trebuie să le facem față, după cum urmează: 

1. Prăbușirea/avarierea gravă a locuințelor cu efecte asupra populației (decedați, răniți, 

dispăruți și persoane sinistrate). 

În funcție de ipotezele și scenariile analizate, se poate aprecia faptul că sistemele de adâncime 

intermediară datorită modului de propagare a undelor seismice pot genera efecte distructive pe o 
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suprafață foarte extinsă (de până la câteva sute de km depărtare) cu un număr însemnat de persoane 

afectate (decedate, rănite, dispărute, sinistrate). 

Totodată, cutremurele crustale (de suprafață) pot provoca distrugeri considerabile în zona 

epicentrală, chiar și la magnitudini medii (Mw=5-6), dar atenuarea rapidă a undelor seismice face ca 

zona afectată să aibă dimensiuni mai reduse și în consecință numărul persoanelor afectate este mai 

redus. 

2. Prăbușirea/avarierea gravă a unor clădiri de utilitate publică 

În raport de epicentru, intensitate și adâncime un seism poate afecta clădirile de utilitate publică în 

care se desfășoară activități de interes public național, județean sau local, sau în care se desfășoară 

activități comerciale, socio-culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, sportive, financiar-

bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și alte asemenea, precum și operatorii 

economici sursă de risc. 

3. Suprasolicitarea sistemului medical 

Sistemul medical va fi puternic perturbat ca urmare a numărului mare de persoane care necesită 

internare din cauza fracturilor, arsurilor, intoxicațiilor, leziunilor multiple, cu efecte asupra: 

• Organizării triajului medical în unitățile de primiri urgențe; 

• Asigurării numărului de paturi, în contextul în care, gradul zilnic de ocupare a unităților 

spitalicești este ridicat, iar unele unități sanitare vor deveni nefuncționale; 

• Activității de asistență medicală de urgență prespitalicească și prim ajutor calificat prin 

mobilizarea regională sau națională a echipajelor SMURD și SAJ, precum și prin posibila afectare a 

infrastructurii de transport și telecomunicații; 

• Asigurării stocurilor necesare de sânge și derivate din sânge, materiale sanitare și 

medicamente; 

• Uzurii morale și psihice a personalului medical. 

4. Efecte negative asupra utilităților publice esențiale: apă, gaze, energie, sistem de 

canalizare, comunicații, agent termic. 

Se vor face resimțite în majoritatea localităților urbane, timpul estimat pentru remediere, în 

funcție de gradul de afectare și fondurile financiare și resursele logistice avute la dispoziție, fiind, după 

caz, cuprins între: 

• 1 și 45 de zile pentru asigurarea alimentării cu gaze; 

• 1 și 45 de zile pentru asigurarea alimentării cu apă; 

• 1 și 60 de zile pentru asigurarea alimentării cu energie electrică; 

• 1 și 31 de zile pentru refacerea sistemelor de apă-canal; 

• 1 și 45 de zile pentru asigurarea legăturilor de comunicații telefonice, rețelelor și serviciilor de 

comunicații și tehnologia informației; 

• 1 și 27 de zile pentru refacerea sistemelor de alimentare cu agent termic. 

5. Avarierea sau distrugerea elementelor de infrastructură a transportului 

Timpul estimat pentru refacere pentru avarierea sau distrugerea elementelor de infrastructură a 

transportului este dependent de gradul de afectare și necesarul de fonduri financiare și resursele 

logistice, fiind cuprins între: 

• 7 și 138 zile, perioadă necesară pentru refacerea podurilor distruse/avariate; 

• 7 și 110 zile, perioadă necesară pentru refacerea șoselelor distruse/avariate; 

• 5 și 60 zile, perioadă necesară pentru refacerea pistelor de aterizare de pe aeroporturi; 

• 2 și 45 zile, perioadă necesară pentru refacerea construcțiilor din incinta porturilor; 

• 3 și 200 zile, perioadă necesară pentru refacerea infrastructurii de căi ferate. 

6. Producerea de efecte secundare cu impact asupra vieții, proprietății și mediului. 

• Incendii/explozii; 

• Accident nuclear și/sau urgență radiologică și accidente chimice; 

• Poluări marine în zona costieră sau ale cursurilor de apă interioare; 
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• Accidente pe căile de transport, la lucrările hidrotehnice, avarii, explozii și incendii în 

industrie; 

• Avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrică; 

• Alunecări și prăbușiri de teren; 

• Avarii grave la sistemele informatice și de comunicații; 

• Epidemii, epizootii, contaminări de produse vegetale și animale; 

• Tsunami (probabilitate foarte redusă). 

7. Afectarea vieții sociale și economice 

• întreruperea temporară a activităților școlare, comerciale, economice, etc. 

Principalele vulnerabilități în cazul unui cutremur major sunt legate în special de 

caracteristicile locuințelor din România, respectiv vechimea fondului de locuințe. Cele mai multe 

clădiri rezidențiale aflate în uz în România astăzi au fost construite în a doua jumătete a secolului 

XX. Datele referitoare la calitatea fondului construit ridică probleme importante legate de 

comportarea acestuia la seism, respectiv expunerea/vulnerabilitatea construcțiilor la riscuri naturale, 

mai ales în București, care se estimează că este unul din cele mai vulnerabile 10 orașe din lume.       

Estimările privind pagubele posibile în cazul producerii unui seism pentru județul Botoșani, în 

funcție de magnitudinea acestuia și epicentrul, se prezintă astfel: 
➢ seism cu impact major cu epicentrul în zona Vrancea, magnitudine foarte mare (între 7,4 și 8,1 

MW), între 90 și 110 km adâncime: 

Nr. 

crt. 

Județ Nr. minim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

Nr. maxim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

1. BOTOȘANI 155 1093 

➢ seism cu impact major cu epicentrul în zona Vrancea, magnitudine foarte mare (între 

7,15 și 7,7 MW), între 130 și 150 km adâncime: 

Nr. 

crt. 

Județ Nr. minim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

Nr. maxim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

1. BOTOȘANI 27 1037 

➢ seism cu impact major cu epicentrul în zona Vrancea, magnitudine foarte mare (între 7,3 

și 7,5 MW), între 130 și 150 km adâncime: 

Nr. 

crt. 

Județ Nr. minim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

Nr. maxim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

1. BOTOȘANI 8 299 

➢ seism cu epicentrul în zona Vrancea, magnitudine 5,9 Mw, 25 km adâncime: 

Nr. 

crt. 

Județ Nr. minim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

Nr. maxim clădiri rezidențiale 

grav afectate 

1. BOTOȘANI 0 2 

Estimările au fost realizate utilizând valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare și 

accelerație spectrală, ținând cont de cele mai adecvate ecuații de predicție a mișcării terenului în 

amplasament. Datele de expunere se bazează pe datele colectate la Recensământul Populației și 

Locuințelor din 2011. Pentru exprimarea vulnerabilității clădirilor au fost utilizate funcții de 

vulnerabilitate (capacitate și fragilitate), pentru mai multe tipologii reprezentative, ținând cont de 

perioada de construcție, materialul de construcție și regimul de înălțime. 

Priorități operaționale pentru atingerea obiectivelor: 

Acordarea cu prioritate de asistență și furnizarea de servicii în zonele/raioanele grav afectate și 

persoanelor cele mai vulnerabile. 

Acestea presupun, în principal: 

- realizarea unui răspuns oportun, integrat și eficent; 

- concentrarea în scurt timp a forțelor și mijloacelor necesare; 
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- restabilirea rapidă a activității serviciilor de sănătate și capacităților de îngrijire medicală de 

urgență, cu prioritate în zonele cele mai afectate; 

- accesul la apă potabilă, în condiții de siguranță, sprijin pentru asigurarea igienei individuale și 

colective pentru persoanele sinistrate sau temporar evacuate; 

- furnizarea de ajutor alimentar pentru populația sinistrată/evacuată, precum și livrarea de bunuri 

pentru adăposturile amenajate sau temporar amenajate cu scopul îmbunătățirii condițiilor pentru 

persoanele sinistrate sau temporar evacuate; 

- amenajarea taberelor de sinistrați; 

- monitorizarea traficului în zona acțiunilor de intervenție sau căilor de acces către/de la acestea 

și realizarea unui grafic de transport pentru evacuare /primire bunuri materiale; 

- asigurarea suportului tehnic și logistic adecvat organizării și desfășurării acțiunilor de 

intervenție, concomitent cu asigurarea asistenței persoanelor din zonele cele mai afectate; 

- asigurarea condițiilor necesare pentru defășurarea în siguranță a activității autorităților publice 

județene și locale; 

- prevenirea deteriorării climatului de ordine și siguranță publică. 

Acordarea cu prioritate a sprijinului pentru restabilirea condițiilor de trai și inițierea acțiunilor 

de recuperare imediată a persoanlor cele mai afectate/vulnerabile. 

Acestea presupun, în principal: 

- asigurarea suportului financiar necesar cintinuării acțiunilor de intervenție, inclusiv cele 

necesare îndepărtării molozului rezultat în urma prăbușirii construcțiilor; 

- aigurarea spațiilor adecvate activitățior școlare, în clădiri care prezintă siguranță în exploatare; 

- executarea reparațiilor la unitățile sanitare în școli în scopul redării circuitului pentru care au 

fost destinate; 

- reabilitarea infrastructurii (de transport, alimentare cu energie electrică, apă, gaze, de 

comunicații etc). 

Criterii de succes 

- asigurarea unei comenzi unice a acținii și a oprațiunilor de intervenție; 

- coordonarea integrată a acțiunilor de răspuns; 

- asumarea de fiecare autoritate a responsabilităților ce-i revin conform funcțiilor de sprijin; 

- evitarea blocajului inițial în sistemul de comandă și control; 

- asigurarea fluxului informațional pe toate palierele; 

- punerea în aplicare a planurilor proprii în astfel de situații; 

- gradul de pregătire și de acceptanță al populației – reziliența comunității; 

- concentrarea rapidă a forțelor și mijlocacelor la dispoziție și realizarea unui management  

eficient al acțiunii acestora; 

- resurse umane, materiale, tehnice și finaciare suficiente la dispozițiae necesare desfășurării 

acțiunii de răspuns. 

Răspunsul 

Succesul acțiunilor de răspuns depinde și de cunoașterea și contracararea influențelor posibile ale 

sistemului asupra sistemului național de management al situațiilor de urgență. Răspunsul în situații de 

urgență, în toate cele trei etape ale sale, poate fi influențat de un seism cu impact major, după cum 

urmează: 

IMPACT:  

❖ Etapa I (Reacție imediată) – T0 până la T+72 ore 

➢ Blocaj instituțional în primele 4-6 ore; 

➢ Deteriorarea parțială sau totală a legăturilor de comunicații; 
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➢ Crearea de blocaje/ambuteiaje (și/sau distrugerea căilor de comunicații) pe căile de comunicații 

rutiere; 

➢ Sincope în ceea ce privește traficul feroviar, terestru și aerian; 

➢ Executarea greoaie a cercetării zonelor/raioanelor afectate; 

➢ Numărul foarte mare de apeluri în Sistemul național Unic pentru Apeluri de Urgență-112 

(SNUAU-112) ce poate determina blocarea sistemului, sau, după caz, crearea unei liste de așteptare. 

Riscul apariției cozilor de așteptare se poate ivi și între centrele de preluare ale apelurilor 112 și 

dispeceratele forțelor de intervenție în intervalul de timp până la realizarea capacității de intervenție; 

➢ Apariția primelor simptome de panică individuală/colectivă în rândul populației; 

➢ Dispersarea în primă fază a forțelor și mijloacelor la dispoziție, ca urmare a tendinței de asigurare 

a răspunsului la solicitarea primită prin SNUAU 112; 

❖ Etapa a-II-a (Stabilizare) – T+3 zile  până la T+15 zile 

➢ Avarierea gravă a sistemului de gospodărie comunală/utilități publice (apă, gaze, energie electrică 

etc.)/ infrastructură critică; 

➢ Necesitatea efectuării unor importante manevre de forțe și mijloace din zonele mai puțin afectate 

sau neafectate către cele puternic afectate; 

➢ Necesitatea executării unor intervenții de lungă durată; 

➢ Inexistența sau, după caz, insuficiența mijloacelor tehnice necesare efectuării unor lucrări de 

demolare sau de îndepărtare/susținere a unor elemente de construcții; 

➢ Gestionarea unei cantități mari de informații concomitent cu necesitatea informării opiniei publice 

cu privire la evoluția situației operative; 

➢ Creșterea infracționalității stradale; 

➢ Dificultăți în gestionarea sprijinului internațional. 

 

❖ Etapa a-III-a (Revenire succesivă) – de la T+15 zile 

➢ Dificultăți în asigurarea resurselor materiale și financiare; 

➢ Uzura morală și psihică a personalului de intervenție; 

➢ Uzura accentuată a resurselor materiale; 

➢ Dificultățile expertizării unui număr mare de structuri și incertitudinile privind rezultatele 

evaluărilor diferiților experți; 

➢ Dificultățile și incertitudinile privind soluțiile de intervenție sigure, fezabile în condițiile actuale 

(pentru evacuare nu există spații tampon) și eficiente economic (efectele intervenției la structură 

asupra componentelor nestructurale, finisajelor, instalațiilor etc., prețul de cost ridicat, termenele de 

realizare lungi, productivitatea scăzută a muncii). 

Pentru ipoteza unui cutremur cu epicentrul în zona VRANCEA în urma căruia a fost 

afectat Judeţul Botoşani, se vor întrebuinţa toate forţele şi mijloacele Inspectoratului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, precum toate forţele şi mijloacele aferente 

fiecărei componente a SNMSU, după cum sunt stabilite în Planul de protecţie şi intervenţie în cazul 

dezastrelor provocate de seisme, alunecări de teren şi/sau prăbuşiri generatoare de situaţii de urgenţă 

pe teritoriul Judeţului Botoşani şi a registrului de capabilităţi. 

  Prioritatea va fi reprezentată de asigurarea intervenţiei în zona de competenţă, urmând ca orice 

manevră de forţe şi mijloace să se facă doar la ordinul expres al comandantului acţiunii. 

 
Epicentru cutremur Ipoteza I zona Vrancea Scenariul 1D 

Județul afectat Județ în sprijin Timpul orientativ de prezentare 

pentru forțele din urgența I 

Deplasare 

 Botoșani 4 ore  

Vaslui Prahova 5 ore La ordin 

 Ialomița 5 ore  
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 Serviciile de urgență prespitalicești (UPU-SMURD și serviciile de ambulanță conform 

prevederilor legale, în cazul producerii unor dezastre naturale, ca în cazul unui seism cu impact major, 

în județele afectate va fi activat ”Planul roșu de intervenție” pentru serviciile publice de urgență 

prespitalicească, respectiv ”Planul alb” la nivelul spitalelor. La declanșarea ”Planului roșu de 

intervenție”, serviciile publice de ambulanță (serviciile județene SAJ, respectiv Serviciul de 

Ambulanță Botoșani) intră sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „N.Iorga” al 

județului Botoșani. ”Planul roșu de intervenție” se va pune în aplicare direct în etapa IV – 

completarea echipajelor S.A.J. și deplasarea acestora la structurile Inspectoratului pentru Situații de 

Urgenta „N.Iorga” al județului Botoșani sau la locul indicat de acesta, în vederea înlocuirii echipajelor 

S.M.U.R.D. (maxim 60 de minute) cu posibilitatea trecerii la etapa VI – alertarea S.M.U.R.D. pe 

plan regional, în funcție de ipoteza de acțiune adoptată. 

Responsabilitățile serviciilor publice de ambulanță și S.M.U.R.D.: 

- acordă primul ajutor și asistență medicală avansată de urgență și fac pregătiri ăn vederea 

evacuării în colaborare cu personalul insspectoratului; 

- asigură triajul, primul ajutor calificat și brancardajul la locul incidentului, inclusiv în cazul 

zonelor cu acces restricționat; 

- asigură triajul medical al victimelor la nivelul postului medical aavansat; 

- organizează triajul de evacuare și evacuează pacienții cu sprijinul personalului inspectoratului; 

- instalează posturile medicale avansate de categoria I și de categoria II. 

 În cazul instalării posturilor medicale avansate, inspectoratul pune la dispoziția echipajelor de 

asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat echipamentele și materialele specifice aflate în 

înzestrarea acestora, necesare dotării posturilor medicale avansate. Personalul medical specializat 

suplimentar este asigurat din cadrul serviciilor de ambulanță și a UPU-CPU. Transportul personalului 

de intervenție se asigură și cu autospecialele de transport personal și victime multiple. 

 Unitățile de Primiri Urgențe 

În cazul producerii unui seism cu impact major, activitatea unităților de primiri urgențe (UPU) 

este diferențiată, în funcție de păstrarea funcționalității unității spitalicești și în funcție de poziționarea 

spitalului față de zona maxim afectată de cutremur.  

În situația în care imobilul unității spitalicești este afectat de seism, fiind imposibilă 

funcționarea spitalului în condiții de siguranță, personalul din unitatea de primiri urgențe poate să-și 

desfășoare activitatea, pentru o perioadă limitată de timp, în spațiul și cu dotarea postului medical 

avansat de categoria II, asigurând triajul și îngrijirile medicale de urgență imediate pentru victime, 

urmând ca, după stabilizarea acestora, să fie transferate către unități spitalicești care nu au fost afectate 

de seism. 

Pentru situația în care activitatea spitalicească poate să continue să se desfășoare la unitățile din 

zona afectată de seism, mecanismele de acțiune care sunt declanșate la nivelul unităților de primiri 

urgențe, sunt cele prevăzute în planul alb de la nivelul fiecărui sspital, respectiv planul roșu, pentru 

unitățile care au și structură prespitaalicească SMURD. 

Unitățile de primiri urgențe cu structuri SMURD aplică și elementele Planului roșu prevăzut 

pentru intervenția în cazuri de dezastre a structurilor prespitalicești. 

Totodată, unitățile de primiri urgență asigură personal pentru încadrarea ambulanțelor TIM, 

autospecialelor de transport personal și victime multiple, precum și punctelor medicale avansate de tip 

I și II din cadrul modulelor specializate ale inspectoratului. 
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➢ Depășirea timpului de prezentare (sau neprezentare) la unități a personalului MAI, MS, 

MapN etc., ca urmare a necesității punerii la adăpost a familiei și dificultăților de 

deplasare pe drumuri, indeosebi în zonele urbane; 

➢ Dificultăți în colectarea datelor și informațiilor din teren și centralizarea acestora la 

nivel județean și național; 

➢ Dificultăți în accesarea bazelor de date medicale sau de altă natură; 

➢ Creșterea timpului de asigurare a răspunsului; 

➢ Apariția altor situații de urgență ca urmare a producerii seismului (incendii, explozii, 

avarii, evenimente CBRN etc.); 

➢ Apariția unor situații de urgență la nivel național/județean/local care nu sunt 

determinate de producerea seismului; 

➢ Inexistența sau, după caz, insuficiența mijloacelor tehnice/materiale necesare efectuării 

acțiunilor de căutare-salvare; 

➢ Prelucrarea și acumularea unei cantități mari de informații, concomitent cu asigurarea 

informării opiniei publice cu privire la evoluția situației operative; 

➢ Dificultăți în utilizarea stocurilor de subzistență (alimente, apă, medicamente, 

carburanți, paturi, corturi etc.) generate de procedurile de accesare; 

➢ Dificultăți în gestionarea voluntarilor și a relațiilor cu organizațiile nonguvernamentale; 

➢ Dificultăți în gestionarea sprijinului internațional. 

 

Măsuri pentru reducerea riscului seismic a construcțiilor existente 

➢ Identificarea și inventarierea construcțiilor expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc 

seismic corepunzătoare; 

Răspund: Autoritățile publice locale 

➢ Realizarea și amplasarea panourilor de înștiintare în dreptul intrărilor principale în construcțiile 

încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză 

tehnică în vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure; 

Răspund: Autoritățile publice locale 

Proprietarii, persoanele fizice/juridice, asociațiile de proprietari, precum și, după caz, 

persoanele juridice care au în administrare construcții/părți din construcții;  

➢ Stabilirea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condițiilor locale de 

amplasament impuse prin documentațiile de urbanism și amenajare aprobate potrivit prevederilor 

legale; 

Răspund: Autoritățile publice locale 

➢ Notificarea proprietarilor, persoanelor fizice sau juridice și a asociațiilor de proprietari, precum 

și după caz, a persoanelor juridice care au în administrare construcții/ părți din construcții, cu privire la 

obligația ce le revine de a acționa, solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a 

întregii construcții; 

Răspund: Autoritățile publice locale 

➢ Identificarea și expertizarea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în exploatare; 

Răspund: Autoritățile publice locale  

Proprietarii, persoanele fizice/juridice, asociațiile de proprietari, precum și, după caz, 

persoanele juridice care au în administrare construcții/părți din construcții;  

➢ Fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate 

de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; 






