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În luna octombrie a anului 2011, a avut loc 
la Varna, la sediul Institutului de Oceanologie 
al Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  a 
doua întâlnire a Comitetului Director al 
proiectului MARINEGEOHAZARD. 
La întâlnire au luat parte directorii instituţiilor 
partenere, dr. ing. Gheorghe OAIE, INCD 
GeoEcoMar şi dr. ing. Constantin  IONESCU,  
INFP  - România, respectiv prof. Atanas 
PALAZOV,  IO-BAS și  dr. Doncho KARASTANEV, 
GI-BAS - Bulgaria. De asemenea, au partici-
pat la dezbateri coordonatorul tehnic al 
proiectului, prof. Nicolae PANIN, ofiţerul de 
proiect, Gyongyi RUZSA, ofiţerul finaciar  
Ana OLTEANU, precum și o parte dintre 
responsabilii activităţilor din proiect (dr. 
Orlin DIMITROV, IO-BAS, Bulgaria și dr. Radu 
DIMITRIU, INCD GeoEcoMar).
Dr. Gheorghe OAIE (INCD GeoEcoMar), în 
calitate de manager de proiect, a prezentat 
stadiul de derulare al proiectului, punând 
accent pe abaterile de la planul de 
realizare. Problema cea mai delicată a 
reprezentat-o necesitatea reluării licitaţiei 
pentru achiziţionarea loturilor de echipa-
mente 1 – 3 si 5. S-a hotărât ca 
documentaţia să fie revizuită, în aşa fel,  
încât  să devină atractivă pentru firmele 
care ar putea participa la viitoarea licitaţie. 
S-a sugerat ca posibil termen pentru o nouă 
licitaţie,  partea a doua a lunii ianuarie, 
2012, după aprobarea de către parteneri a 
noii documentaţii tehnice,  elaborată de 
către  coordonatorul proiectului.
În același context,  s-a discutat cu directorii 
instituţiilor partenere din Bulgaria  modali-
tatea de plată pentru achiziţia  echipamen-
telor, aceștia subliniind unele dificultăţi 
financiare, pentru rezolvarea cărora  urmau 

MARINEGEOHAZARD,  
sfârşit şi început 
de an.
Derularea activităţilor preconizate în cadrul 
planulului de realizare al obiectivelor  
proiectului MARINEGEOHAZARD, pentru 
ultimul  trimestru al anului 2011,  a implicat 
toţi partenerii consorţiului proiectului, 
respectiv Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină -  GeoEcoMar, România, coordonato-
rul proiectului, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS  și Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului – INFP, România. 
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EMSO-ERIC este deosebit de important ca 
MARINEGEOHAZARD să devină operaţional. 
În acest sens, domnia sa  a înaintat o 
scrisoare de suport catre autorităţile din 
România, în vederea  susţinerii implementării 
acestuia.
La sfârşitul lunii octombrie,  STC Călarași a 
organizat o şedinţă de lucru cu instituţiile 
care derulează proiecte CBC RO-BG, privind 
aplicarea instrucţiunii numarul 41, cu 
privire la efectuarea decontărilor. Din 
partea INCD GeoEcoMar au participat Ana 
OLTEANU, ofiţerul financiar al proiectului 
MARINEGEOHAZARD și Luminița GRIGORE, 
inspector resurse umane în cadrul institutului.
În luna decembrie a anului 2011  partenerii 
bulgari, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Știinţe - IO-BAS și  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS, au organizat în cadrul 
proiectului MARINEGEOHAZARD, la Varna, 
Bulgaria, prima întalnire cu posibilii benefi-
ciari. La reuniune din partea managementu-
lui proiectului MARINEGEOGHAZARD a par-
ticipat coordonatorul tehnic al acestuia, 
domnul prof. Nicolae PANIN. Datorită 
importanţei și dimensiunii proiectului 
MARINEGEOHAZARD acesta a fost prezen-
tat pe larg în presa bulgară, o parte a 
interviurilor acordate de către domnul prof.  
Panin (INCD GeoEcoMar), domnul prof. 
Palazov şi domnul dr. Orlin Dimitrov, din 
partea IO-BAS,  fiind preluate și de mass 
media din România.
La sfârşitul anului 2011, a fost predat raportul 
periodic al proiectului MARINEGEOHAZARD,  
către Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași. 

să se consulte cu organismul coordonator 
din partea bulgară, în speţă Academia 
Bulgară de Ştiinţe.
În cadrul aceleiași ședinţe,  responsabilul 
Activităţii 4,  dr. Radu DIMITRIU (INCD 
GeoEcoMar) a făcut o prezentare a ‘‘Pro-
punerii privind structura geo-bazei de date 
româno-bulgară”, insistând pe structura aces-
teia şi pe delegarea unor persoane din 
partea partenerilor,  care să lucreze efectiv 
la structura acesteia.
Tot în luna octombrie, a avut loc Controlul 
de Prim Nivel (First Level Control) al 
Autorităţii de Managenent pentru proiectele 
CBC RO-BG, care a verificat documentele ne-
cesare elaborării cererii de rambursare numarul 
3,  pentru proiectul MARINEGEOHAZARD.
Concomitent,  Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași, a organizat la 
Pleven, în Bulgaria,  o întâlnire de lucru 
pentru instituţiile din România şi Bulgaria, 
implicate în proiectele de cooperare 
transfrontalieră. La şedinţă a participat, 
din partea INCD GeoEcoMar, ca partener 
coordonator al proiectului MARINEGEOHAZARD, 
doamna Gyongyi RUZSA, în calitate de 
ofiţer de proiect.
Ulterior,  la sediul central al INCD GeoEcoMar 
din Bucureşti, domnul Director general al 
instituţiei, dr. ing. Gheorghe OAIE, în calitate 
de manager de proiect al MARINEGEOHAZARD 
împreună cu domnul prof. Nicolae  PANIN,  
coordonatorul tehnic al acestuia,  au avut o 
întâlnire cu domnul dr. Paolo FAVALI, din 
partea European Multidisciplinary Seafloor 
and Water Column Observatory, în calitatea 
acestuia de  coordonator de fază pregătitoare, 
în care dr. Favali și-a manifestat interesul  
faţă de proiect, subliniind faptul că pentru 

delimitare pentru că există mărimi specifice 
hazardului seismic, cum ar fi intensitatea 
macroseismică, ce nu au sens în largul mării. 
Zona ţărmurilor Mării Negre este 
caracterizată de intensităţi macroseismice 
cu valori cuprinse între IV ½ si IX ½ grade pe 
scara Mercalli, obţinute pentru perioade de 
revenire de 475 de ani, depinzând de 
sursele seismice ce le afectează. De exem-
plu, intensitatea de IX grade se obţine în 
zona litoralului românesc şi bulgar ca 
urmare a cutremurelor vrâncene intermedi-
are și datorită cutremurelor crustale produse 
în sursa seismică Shabla. Valori de VII-VIII 
grade mai apar în  zona litoralului turcesc 
(VII grade – datorită cutremurelor produse 
în sursa seismică Istanbul și VIII grade pe 
falia Nord Anatoliană). În rest, valorile 
intensităţilor maxime posibile obţinute în 
urma studiilor de hazard seismic probabilist 
nu depăşesc VI grade pe scara Mercalli. 
Ţinând cont că aceste intensităţi au fost 
calculate pentru o perioadă de expunere la 
cutremur de 475 de ani,  putem spune că 
probabilitatea de depășire a acestor valori in 
50 de ani este de 10%, respectiv de 0,2% pe 
an. 
Cât priveşte zona marină, aceasta poate fi 
caracterizată doar din punctul de vedere al 
magnitudinilor maxime aşteptate, 
neputându-se vorbi despre intensităţi   
macroseismice la nivelul apei mării. Magni-
tudinea maximă așteptată în zona Mării 
Negre este dată de zona seismogenă Shabla 
(Mw=7.2). Valori Mw>6.0 mai sunt aşteptate 
în zonele seismogene Istanbul şi Crimeea şi 
pe Falia Nord Anatoliană. Celelalte surse 

Întrebare: Cum aţi caracteriza,  din punct 
de vedere al hazardului seismic, zona Mării 
Negre?

Răspuns: Când vorbim despre zona Mării 
Negre, trebuie sa facem o distincţie clară 
între zona litorală și zona maritimă a aces-
teia. Este necesar să ţinem cont de această 

Răspuns: Da. Chiar dacă distanţa pâna la 
zona epicentrală depășeste 100 km, cutremurele 
din Vrancea au o influenţă semnificativă 
asupra litoralului Mării Negre. După cum am 
arătat mai sus, pentru zona litoralului 
românesc și bulgăresc, cutremurele din 
Vrancea dau cea mai mare intensitate    
macroseismica așteptată (IX), comparabilă 
cu cea asociată cutremurelor locale, crus-
tale, din zona Shabla. 

Întrebare: Cât de importantă este,  pentru 
instituția pe care o conduceți, implicarea în 
proiectul MARINEGEOHAZARD?

Răspuns: Proiectul MARINEGEOHAZARD 
pentru Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului 
(INCDFP)  reprezintă înca un pas în apli-
carea și implementarea cercetarilor din 
domeniul fizicii pământului. Prin proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP își va dezvolta 
baza materială pe care o deţine în prezent 
și va putea contribui cu date mult mai com-
plete la evaluarea hazardului seismic din 
zona Mării Negre.  De asemenea, prin 
proiectul MARINEGEOHAZARD, INCDFP  va 
putea să dezvolte noi metodologii privind 
dezvoltarea sistemelor de alarmare la 
cutremur pentru instalaţiile critice din zona 
Dobrogei, deoarece  acest proiect va con-
tribui cu date noi pentru sistemele pe care 
le dezvoltăm în vederea evaluării riscului 
seismic. Cu datele obţinute din proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP va contribui cu 
informaţii către ‘‘Tsunami Information 
Centre for the North-eastern Atlantic and the 

seismice sunt caracterizate de magnitudini 
mai mici cu valori cuprinse intre 4.0 si 5.5. 
Aceste magnitudini ne indică potenţialul de 
tsunami al surselor seismice existente în 
Marea Neagră. 

Întrebare: Există sisteme de avertizare în 
timp real pentru alte zone seismice de tipul  
Mării Negre ? 

Răspuns: Da, există. Japonia este cel mai 
bun exemplu de dat în ceea ce priveşte 
monitorizarea cutremurelor din oceanul 
Pacific şi avertizarea iminenţei producerii 
unui tsunami. Senzorii de presiune ce vor fi 
folosiţi pentru monitorizarea coastelor 
Mării Negre sunt de acelaşi tip cu cei folosiţi 
în Japonia pentru urmărirea în timp real a 
valurilor tsunami. 
Sisteme de monitorizate pentru prevenirea 
evenimentelor cu potenţial dezastruos, de 
tipul sistemului ce va fi instalat pe litoralul 
Mării Negre, mai există în prezent în Marea 
Mediterană şi de-a lungul  ţărmurilor atlantice 
ale Europei. Din punctul de vedere al Institu-
tului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului considerăm că 
aceste sisteme de avertizare sunt utile 
pentru ţările unde riscul la curemure este 
ridicat aducând un câștig în protejarea 
instalaţiilor și populaţiei în cazul unor cutremure 
puternice.

Întrebare: Au cutremurele din  zona  Vran-
cea o influenţă  semnificativă  asupra Mării 
Negre, din punct de vedere al hazardului 
seismic?

REALITATEA.NET, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România (5 
decembrie 2011), 
http://www.realitatea.net/securitate-senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-in-zone-de-coasta-din-romania_892749.html

REPLICA ONLINE, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România şi 
Bulgaria (6 decembrie 2011), 
http://www.replicaonline.ro/senzori-de-alerta-pentru-tsunami-
in-zone-de-coasta-din-romania-si-bulgaria-43436/

REPORTER NTV, Pe litoralul românesc şi 
bulgăresc al Mării Negre vor fi instalaţi 
senzori de alertă pentru tsunami 6 decembrie 
2011, http://www.reporterntv.ro/stire/pe-litoralul-romanesc-si-
bulgaresc-al-marii-negre-vor-fi-instalati-senzori-de-alerta-pentru-tsunami

ZIARE.COM, Senzori de alertă pentru 
tsunami, pe coastele României şi Bulgariei 
(5 decembrie 2011), 
http://www.ziare.com/stiri/cutremur/senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-pe-coastele-romaniei-si-bulgariei-1137976

RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL, interviu 
prin telefon acordat de dr. Gheorghe Oaie, 
Manager de proiect MARINEGEOHAZARD, 
referitor la proiectul Marinegeohazard (9 
ianuarie 2012, orele 14.00)

INTERVIURI ÎN PRESĂ, BULGARIA: Interviu 
acordat, în legatură cu proiectul 
MARINEGEOHAZARD, publicaţiilor „Trud” și 
„24 Chasa”,  în data de 6.12.2011, de 
către:  prof. Nicolae Panin,  prof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov şi  profesor asociat dr. 
Atanas Palazov 

Mediterranean and connected seas NEAMTIC’’ 
Centrul de Informaţii pentru tsunami din 
Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană şi 
mările  conexe, centru conceput pentru a fi 
o parte integrantă a Comisiei Oceanografice 
Interguvernamentale (IOC) de avertizare şi 
de atenuare pentru tsunami  ce se pot pro-
duce în această regiune. NEAMTIC a fost 
înfiinţat de Grupul Interguvernamental de 
coordonare pentru avertizare timpurie la 
tsunami pentru Atlanticul de Nord-Est, 
Marea Mediterană şi Mările Conexe (ICG / 
NEAMTWS), cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene şi Direcției Generale a Protecţiei 
civile (DG ECHO).

  MARINEGEOHAZARD 
  în presă

ADEVĂRUL, Senzori de alertă pentru 
tsunami vor fi instalaţi pe litoralul românesc 
(5 decembrie2011), 
http://www.adevarul.ro/actualitate/Senzori_de_alerta_pentru_tsunami_vo
r_fi_instalati_pe_litoralul_romanesc_0_603540255.html

COTIDIANUL, România şi Bulgaria vor avea 
senzori de alertă pentru tsunami (6 decembrie 
2011), http://www.cotidianul.ro/ romania-si-bulgaria-vor 
avea-senzori-de-alerta- pentru-tsunami-166130/

MEDIAFAX, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România şi 
Bulgaria (5 decembrie 2011), 
http://www.mediafax.ro/externe/senzori-de-alerta-pentru-
tsunami-in-zone-de-coasta-din-romania-si-bulgaria-9030808/

Interviu despre proiectul MARINEGEOHAZARD 
acordat de către  prof. asociat dr. Orlin 
Dimitrov, publicaţiei „Cherno More”, în 
data de 6.01.2012

APARIŢII TELEVIZATE, BULGARIA: BTV, TV 
7, BNT 2 , TV Varna, 5 .XII. 2011; 9. XII. 
2011; 14.XII.2011 interviuri cu pof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov despre proiectul 
MARINEGEOHAZARD.

NEWSLETTER INTERVIU

MARINEGEOHAZARD, un sistem integrat 
de avertizare în timp real asupra 
geohazardelor marine, interviu realizat 
cu domnul dr. ing. Constantin IONESCU, 
Director general al Institutului Naţional 
de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului, Bucureşti, România



În luna octombrie a anului 2011, a avut loc 
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Ana OLTEANU, precum și o parte dintre 
responsabilii activităţilor din proiect (dr. 
Orlin DIMITROV, IO-BAS, Bulgaria și dr. Radu 
DIMITRIU, INCD GeoEcoMar).
Dr. Gheorghe OAIE (INCD GeoEcoMar), în 
calitate de manager de proiect, a prezentat 
stadiul de derulare al proiectului, punând 
accent pe abaterile de la planul de 
realizare. Problema cea mai delicată a 
reprezentat-o necesitatea reluării licitaţiei 
pentru achiziţionarea loturilor de echipa-
mente 1 – 3 si 5. S-a hotărât ca 
documentaţia să fie revizuită, în aşa fel,  
încât  să devină atractivă pentru firmele 
care ar putea participa la viitoarea licitaţie. 
S-a sugerat ca posibil termen pentru o nouă 
licitaţie,  partea a doua a lunii ianuarie, 
2012, după aprobarea de către parteneri a 
noii documentaţii tehnice,  elaborată de 
către  coordonatorul proiectului.
În același context,  s-a discutat cu directorii 
instituţiilor partenere din Bulgaria  modali-
tatea de plată pentru achiziţia  echipamen-
telor, aceștia subliniind unele dificultăţi 
financiare, pentru rezolvarea cărora  urmau 
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de an.
Derularea activităţilor preconizate în cadrul 
planulului de realizare al obiectivelor  
proiectului MARINEGEOHAZARD, pentru 
ultimul  trimestru al anului 2011,  a implicat 
toţi partenerii consorţiului proiectului, 
respectiv Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină -  GeoEcoMar, România, coordonato-
rul proiectului, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  
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Ştiinţe - GI-BAS  și Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului – INFP, România. 
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MARINEGEOHAZARD să devină operaţional. 
În acest sens, domnia sa  a înaintat o 
scrisoare de suport catre autorităţile din 
România, în vederea  susţinerii implementării 
acestuia.
La sfârşitul lunii octombrie,  STC Călarași a 
organizat o şedinţă de lucru cu instituţiile 
care derulează proiecte CBC RO-BG, privind 
aplicarea instrucţiunii numarul 41, cu 
privire la efectuarea decontărilor. Din 
partea INCD GeoEcoMar au participat Ana 
OLTEANU, ofiţerul financiar al proiectului 
MARINEGEOHAZARD și Luminița GRIGORE, 
inspector resurse umane în cadrul institutului.
În luna decembrie a anului 2011  partenerii 
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Academiei Bulgare de Știinţe - IO-BAS și  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS, au organizat în cadrul 
proiectului MARINEGEOHAZARD, la Varna, 
Bulgaria, prima întalnire cu posibilii benefi-
ciari. La reuniune din partea managementu-
lui proiectului MARINEGEOGHAZARD a par-
ticipat coordonatorul tehnic al acestuia, 
domnul prof. Nicolae PANIN. Datorită 
importanţei și dimensiunii proiectului 
MARINEGEOHAZARD acesta a fost prezen-
tat pe larg în presa bulgară, o parte a 
interviurilor acordate de către domnul prof.  
Panin (INCD GeoEcoMar), domnul prof. 
Palazov şi domnul dr. Orlin Dimitrov, din 
partea IO-BAS,  fiind preluate și de mass 
media din România.
La sfârşitul anului 2011, a fost predat raportul 
periodic al proiectului MARINEGEOHAZARD,  
către Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași. 

să se consulte cu organismul coordonator 
din partea bulgară, în speţă Academia 
Bulgară de Ştiinţe.
În cadrul aceleiași ședinţe,  responsabilul 
Activităţii 4,  dr. Radu DIMITRIU (INCD 
GeoEcoMar) a făcut o prezentare a ‘‘Pro-
punerii privind structura geo-bazei de date 
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CBC RO-BG, care a verificat documentele ne-
cesare elaborării cererii de rambursare numarul 
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din partea INCD GeoEcoMar, ca partener 
coordonator al proiectului MARINEGEOHAZARD, 
doamna Gyongyi RUZSA, în calitate de 
ofiţer de proiect.
Ulterior,  la sediul central al INCD GeoEcoMar 
din Bucureşti, domnul Director general al 
instituţiei, dr. ing. Gheorghe OAIE, în calitate 
de manager de proiect al MARINEGEOHAZARD 
împreună cu domnul prof. Nicolae  PANIN,  
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partea European Multidisciplinary Seafloor 
and Water Column Observatory, în calitatea 
acestuia de  coordonator de fază pregătitoare, 
în care dr. Favali și-a manifestat interesul  
faţă de proiect, subliniind faptul că pentru 

delimitare pentru că există mărimi specifice 
hazardului seismic, cum ar fi intensitatea 
macroseismică, ce nu au sens în largul mării. 
Zona ţărmurilor Mării Negre este 
caracterizată de intensităţi macroseismice 
cu valori cuprinse între IV ½ si IX ½ grade pe 
scara Mercalli, obţinute pentru perioade de 
revenire de 475 de ani, depinzând de 
sursele seismice ce le afectează. De exem-
plu, intensitatea de IX grade se obţine în 
zona litoralului românesc şi bulgar ca 
urmare a cutremurelor vrâncene intermedi-
are și datorită cutremurelor crustale produse 
în sursa seismică Shabla. Valori de VII-VIII 
grade mai apar în  zona litoralului turcesc 
(VII grade – datorită cutremurelor produse 
în sursa seismică Istanbul și VIII grade pe 
falia Nord Anatoliană). În rest, valorile 
intensităţilor maxime posibile obţinute în 
urma studiilor de hazard seismic probabilist 
nu depăşesc VI grade pe scara Mercalli. 
Ţinând cont că aceste intensităţi au fost 
calculate pentru o perioadă de expunere la 
cutremur de 475 de ani,  putem spune că 
probabilitatea de depășire a acestor valori in 
50 de ani este de 10%, respectiv de 0,2% pe 
an. 
Cât priveşte zona marină, aceasta poate fi 
caracterizată doar din punctul de vedere al 
magnitudinilor maxime aşteptate, 
neputându-se vorbi despre intensităţi   
macroseismice la nivelul apei mării. Magni-
tudinea maximă așteptată în zona Mării 
Negre este dată de zona seismogenă Shabla 
(Mw=7.2). Valori Mw>6.0 mai sunt aşteptate 
în zonele seismogene Istanbul şi Crimeea şi 
pe Falia Nord Anatoliană. Celelalte surse 

Întrebare: Cum aţi caracteriza,  din punct 
de vedere al hazardului seismic, zona Mării 
Negre?

Răspuns: Când vorbim despre zona Mării 
Negre, trebuie sa facem o distincţie clară 
între zona litorală și zona maritimă a aces-
teia. Este necesar să ţinem cont de această 

Răspuns: Da. Chiar dacă distanţa pâna la 
zona epicentrală depășeste 100 km, cutremurele 
din Vrancea au o influenţă semnificativă 
asupra litoralului Mării Negre. După cum am 
arătat mai sus, pentru zona litoralului 
românesc și bulgăresc, cutremurele din 
Vrancea dau cea mai mare intensitate    
macroseismica așteptată (IX), comparabilă 
cu cea asociată cutremurelor locale, crus-
tale, din zona Shabla. 

Întrebare: Cât de importantă este,  pentru 
instituția pe care o conduceți, implicarea în 
proiectul MARINEGEOHAZARD?

Răspuns: Proiectul MARINEGEOHAZARD 
pentru Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului 
(INCDFP)  reprezintă înca un pas în apli-
carea și implementarea cercetarilor din 
domeniul fizicii pământului. Prin proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP își va dezvolta 
baza materială pe care o deţine în prezent 
și va putea contribui cu date mult mai com-
plete la evaluarea hazardului seismic din 
zona Mării Negre.  De asemenea, prin 
proiectul MARINEGEOHAZARD, INCDFP  va 
putea să dezvolte noi metodologii privind 
dezvoltarea sistemelor de alarmare la 
cutremur pentru instalaţiile critice din zona 
Dobrogei, deoarece  acest proiect va con-
tribui cu date noi pentru sistemele pe care 
le dezvoltăm în vederea evaluării riscului 
seismic. Cu datele obţinute din proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP va contribui cu 
informaţii către ‘‘Tsunami Information 
Centre for the North-eastern Atlantic and the 

seismice sunt caracterizate de magnitudini 
mai mici cu valori cuprinse intre 4.0 si 5.5. 
Aceste magnitudini ne indică potenţialul de 
tsunami al surselor seismice existente în 
Marea Neagră. 

Întrebare: Există sisteme de avertizare în 
timp real pentru alte zone seismice de tipul  
Mării Negre ? 

Răspuns: Da, există. Japonia este cel mai 
bun exemplu de dat în ceea ce priveşte 
monitorizarea cutremurelor din oceanul 
Pacific şi avertizarea iminenţei producerii 
unui tsunami. Senzorii de presiune ce vor fi 
folosiţi pentru monitorizarea coastelor 
Mării Negre sunt de acelaşi tip cu cei folosiţi 
în Japonia pentru urmărirea în timp real a 
valurilor tsunami. 
Sisteme de monitorizate pentru prevenirea 
evenimentelor cu potenţial dezastruos, de 
tipul sistemului ce va fi instalat pe litoralul 
Mării Negre, mai există în prezent în Marea 
Mediterană şi de-a lungul  ţărmurilor atlantice 
ale Europei. Din punctul de vedere al Institu-
tului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului considerăm că 
aceste sisteme de avertizare sunt utile 
pentru ţările unde riscul la curemure este 
ridicat aducând un câștig în protejarea 
instalaţiilor și populaţiei în cazul unor cutremure 
puternice.

Întrebare: Au cutremurele din  zona  Vran-
cea o influenţă  semnificativă  asupra Mării 
Negre, din punct de vedere al hazardului 
seismic?

REALITATEA.NET, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România (5 
decembrie 2011), 
http://www.realitatea.net/securitate-senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-in-zone-de-coasta-din-romania_892749.html

REPLICA ONLINE, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România şi 
Bulgaria (6 decembrie 2011), 
http://www.replicaonline.ro/senzori-de-alerta-pentru-tsunami-
in-zone-de-coasta-din-romania-si-bulgaria-43436/

REPORTER NTV, Pe litoralul românesc şi 
bulgăresc al Mării Negre vor fi instalaţi 
senzori de alertă pentru tsunami 6 decembrie 
2011, http://www.reporterntv.ro/stire/pe-litoralul-romanesc-si-
bulgaresc-al-marii-negre-vor-fi-instalati-senzori-de-alerta-pentru-tsunami

ZIARE.COM, Senzori de alertă pentru 
tsunami, pe coastele României şi Bulgariei 
(5 decembrie 2011), 
http://www.ziare.com/stiri/cutremur/senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-pe-coastele-romaniei-si-bulgariei-1137976

RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL, interviu 
prin telefon acordat de dr. Gheorghe Oaie, 
Manager de proiect MARINEGEOHAZARD, 
referitor la proiectul Marinegeohazard (9 
ianuarie 2012, orele 14.00)

INTERVIURI ÎN PRESĂ, BULGARIA: Interviu 
acordat, în legatură cu proiectul 
MARINEGEOHAZARD, publicaţiilor „Trud” și 
„24 Chasa”,  în data de 6.12.2011, de 
către:  prof. Nicolae Panin,  prof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov şi  profesor asociat dr. 
Atanas Palazov 

Mediterranean and connected seas NEAMTIC’’ 
Centrul de Informaţii pentru tsunami din 
Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană şi 
mările  conexe, centru conceput pentru a fi 
o parte integrantă a Comisiei Oceanografice 
Interguvernamentale (IOC) de avertizare şi 
de atenuare pentru tsunami  ce se pot pro-
duce în această regiune. NEAMTIC a fost 
înfiinţat de Grupul Interguvernamental de 
coordonare pentru avertizare timpurie la 
tsunami pentru Atlanticul de Nord-Est, 
Marea Mediterană şi Mările Conexe (ICG / 
NEAMTWS), cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene şi Direcției Generale a Protecţiei 
civile (DG ECHO).

  MARINEGEOHAZARD 
  în presă

ADEVĂRUL, Senzori de alertă pentru 
tsunami vor fi instalaţi pe litoralul românesc 
(5 decembrie2011), 
http://www.adevarul.ro/actualitate/Senzori_de_alerta_pentru_tsunami_vo
r_fi_instalati_pe_litoralul_romanesc_0_603540255.html

COTIDIANUL, România şi Bulgaria vor avea 
senzori de alertă pentru tsunami (6 decembrie 
2011), http://www.cotidianul.ro/ romania-si-bulgaria-vor 
avea-senzori-de-alerta- pentru-tsunami-166130/

MEDIAFAX, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România şi 
Bulgaria (5 decembrie 2011), 
http://www.mediafax.ro/externe/senzori-de-alerta-pentru-
tsunami-in-zone-de-coasta-din-romania-si-bulgaria-9030808/

Interviu despre proiectul MARINEGEOHAZARD 
acordat de către  prof. asociat dr. Orlin 
Dimitrov, publicaţiei „Cherno More”, în 
data de 6.01.2012

APARIŢII TELEVIZATE, BULGARIA: BTV, TV 
7, BNT 2 , TV Varna, 5 .XII. 2011; 9. XII. 
2011; 14.XII.2011 interviuri cu pof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov despre proiectul 
MARINEGEOHAZARD.



În luna octombrie a anului 2011, a avut loc 
la Varna, la sediul Institutului de Oceanologie 
al Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  a 
doua întâlnire a Comitetului Director al 
proiectului MARINEGEOHAZARD. 
La întâlnire au luat parte directorii instituţiilor 
partenere, dr. ing. Gheorghe OAIE, INCD 
GeoEcoMar şi dr. ing. Constantin  IONESCU,  
INFP  - România, respectiv prof. Atanas 
PALAZOV,  IO-BAS și  dr. Doncho KARASTANEV, 
GI-BAS - Bulgaria. De asemenea, au partici-
pat la dezbateri coordonatorul tehnic al 
proiectului, prof. Nicolae PANIN, ofiţerul de 
proiect, Gyongyi RUZSA, ofiţerul finaciar  
Ana OLTEANU, precum și o parte dintre 
responsabilii activităţilor din proiect (dr. 
Orlin DIMITROV, IO-BAS, Bulgaria și dr. Radu 
DIMITRIU, INCD GeoEcoMar).
Dr. Gheorghe OAIE (INCD GeoEcoMar), în 
calitate de manager de proiect, a prezentat 
stadiul de derulare al proiectului, punând 
accent pe abaterile de la planul de 
realizare. Problema cea mai delicată a 
reprezentat-o necesitatea reluării licitaţiei 
pentru achiziţionarea loturilor de echipa-
mente 1 – 3 si 5. S-a hotărât ca 
documentaţia să fie revizuită, în aşa fel,  
încât  să devină atractivă pentru firmele 
care ar putea participa la viitoarea licitaţie. 
S-a sugerat ca posibil termen pentru o nouă 
licitaţie,  partea a doua a lunii ianuarie, 
2012, după aprobarea de către parteneri a 
noii documentaţii tehnice,  elaborată de 
către  coordonatorul proiectului.
În același context,  s-a discutat cu directorii 
instituţiilor partenere din Bulgaria  modali-
tatea de plată pentru achiziţia  echipamen-
telor, aceștia subliniind unele dificultăţi 
financiare, pentru rezolvarea cărora  urmau 

MARINEGEOHAZARD,  
sfârşit şi început 
de an.
Derularea activităţilor preconizate în cadrul 
planulului de realizare al obiectivelor  
proiectului MARINEGEOHAZARD, pentru 
ultimul  trimestru al anului 2011,  a implicat 
toţi partenerii consorţiului proiectului, 
respectiv Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină -  GeoEcoMar, România, coordonato-
rul proiectului, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS  și Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului – INFP, România. 

www.geohazard-blacksea.eu
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EMSO-ERIC este deosebit de important ca 
MARINEGEOHAZARD să devină operaţional. 
În acest sens, domnia sa  a înaintat o 
scrisoare de suport catre autorităţile din 
România, în vederea  susţinerii implementării 
acestuia.
La sfârşitul lunii octombrie,  STC Călarași a 
organizat o şedinţă de lucru cu instituţiile 
care derulează proiecte CBC RO-BG, privind 
aplicarea instrucţiunii numarul 41, cu 
privire la efectuarea decontărilor. Din 
partea INCD GeoEcoMar au participat Ana 
OLTEANU, ofiţerul financiar al proiectului 
MARINEGEOHAZARD și Luminița GRIGORE, 
inspector resurse umane în cadrul institutului.
În luna decembrie a anului 2011  partenerii 
bulgari, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Știinţe - IO-BAS și  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS, au organizat în cadrul 
proiectului MARINEGEOHAZARD, la Varna, 
Bulgaria, prima întalnire cu posibilii benefi-
ciari. La reuniune din partea managementu-
lui proiectului MARINEGEOGHAZARD a par-
ticipat coordonatorul tehnic al acestuia, 
domnul prof. Nicolae PANIN. Datorită 
importanţei și dimensiunii proiectului 
MARINEGEOHAZARD acesta a fost prezen-
tat pe larg în presa bulgară, o parte a 
interviurilor acordate de către domnul prof.  
Panin (INCD GeoEcoMar), domnul prof. 
Palazov şi domnul dr. Orlin Dimitrov, din 
partea IO-BAS,  fiind preluate și de mass 
media din România.
La sfârşitul anului 2011, a fost predat raportul 
periodic al proiectului MARINEGEOHAZARD,  
către Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași. 

să se consulte cu organismul coordonator 
din partea bulgară, în speţă Academia 
Bulgară de Ştiinţe.
În cadrul aceleiași ședinţe,  responsabilul 
Activităţii 4,  dr. Radu DIMITRIU (INCD 
GeoEcoMar) a făcut o prezentare a ‘‘Pro-
punerii privind structura geo-bazei de date 
româno-bulgară”, insistând pe structura aces-
teia şi pe delegarea unor persoane din 
partea partenerilor,  care să lucreze efectiv 
la structura acesteia.
Tot în luna octombrie, a avut loc Controlul 
de Prim Nivel (First Level Control) al 
Autorităţii de Managenent pentru proiectele 
CBC RO-BG, care a verificat documentele ne-
cesare elaborării cererii de rambursare numarul 
3,  pentru proiectul MARINEGEOHAZARD.
Concomitent,  Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași, a organizat la 
Pleven, în Bulgaria,  o întâlnire de lucru 
pentru instituţiile din România şi Bulgaria, 
implicate în proiectele de cooperare 
transfrontalieră. La şedinţă a participat, 
din partea INCD GeoEcoMar, ca partener 
coordonator al proiectului MARINEGEOHAZARD, 
doamna Gyongyi RUZSA, în calitate de 
ofiţer de proiect.
Ulterior,  la sediul central al INCD GeoEcoMar 
din Bucureşti, domnul Director general al 
instituţiei, dr. ing. Gheorghe OAIE, în calitate 
de manager de proiect al MARINEGEOHAZARD 
împreună cu domnul prof. Nicolae  PANIN,  
coordonatorul tehnic al acestuia,  au avut o 
întâlnire cu domnul dr. Paolo FAVALI, din 
partea European Multidisciplinary Seafloor 
and Water Column Observatory, în calitatea 
acestuia de  coordonator de fază pregătitoare, 
în care dr. Favali și-a manifestat interesul  
faţă de proiect, subliniind faptul că pentru 

delimitare pentru că există mărimi specifice 
hazardului seismic, cum ar fi intensitatea 
macroseismică, ce nu au sens în largul mării. 
Zona ţărmurilor Mării Negre este 
caracterizată de intensităţi macroseismice 
cu valori cuprinse între IV ½ si IX ½ grade pe 
scara Mercalli, obţinute pentru perioade de 
revenire de 475 de ani, depinzând de 
sursele seismice ce le afectează. De exem-
plu, intensitatea de IX grade se obţine în 
zona litoralului românesc şi bulgar ca 
urmare a cutremurelor vrâncene intermedi-
are și datorită cutremurelor crustale produse 
în sursa seismică Shabla. Valori de VII-VIII 
grade mai apar în  zona litoralului turcesc 
(VII grade – datorită cutremurelor produse 
în sursa seismică Istanbul și VIII grade pe 
falia Nord Anatoliană). În rest, valorile 
intensităţilor maxime posibile obţinute în 
urma studiilor de hazard seismic probabilist 
nu depăşesc VI grade pe scara Mercalli. 
Ţinând cont că aceste intensităţi au fost 
calculate pentru o perioadă de expunere la 
cutremur de 475 de ani,  putem spune că 
probabilitatea de depășire a acestor valori in 
50 de ani este de 10%, respectiv de 0,2% pe 
an. 
Cât priveşte zona marină, aceasta poate fi 
caracterizată doar din punctul de vedere al 
magnitudinilor maxime aşteptate, 
neputându-se vorbi despre intensităţi   
macroseismice la nivelul apei mării. Magni-
tudinea maximă așteptată în zona Mării 
Negre este dată de zona seismogenă Shabla 
(Mw=7.2). Valori Mw>6.0 mai sunt aşteptate 
în zonele seismogene Istanbul şi Crimeea şi 
pe Falia Nord Anatoliană. Celelalte surse 

Întrebare: Cum aţi caracteriza,  din punct 
de vedere al hazardului seismic, zona Mării 
Negre?

Răspuns: Când vorbim despre zona Mării 
Negre, trebuie sa facem o distincţie clară 
între zona litorală și zona maritimă a aces-
teia. Este necesar să ţinem cont de această 

Răspuns: Da. Chiar dacă distanţa pâna la 
zona epicentrală depășeste 100 km, cutremurele 
din Vrancea au o influenţă semnificativă 
asupra litoralului Mării Negre. După cum am 
arătat mai sus, pentru zona litoralului 
românesc și bulgăresc, cutremurele din 
Vrancea dau cea mai mare intensitate    
macroseismica așteptată (IX), comparabilă 
cu cea asociată cutremurelor locale, crus-
tale, din zona Shabla. 

Întrebare: Cât de importantă este,  pentru 
instituția pe care o conduceți, implicarea în 
proiectul MARINEGEOHAZARD?

Răspuns: Proiectul MARINEGEOHAZARD 
pentru Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului 
(INCDFP)  reprezintă înca un pas în apli-
carea și implementarea cercetarilor din 
domeniul fizicii pământului. Prin proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP își va dezvolta 
baza materială pe care o deţine în prezent 
și va putea contribui cu date mult mai com-
plete la evaluarea hazardului seismic din 
zona Mării Negre.  De asemenea, prin 
proiectul MARINEGEOHAZARD, INCDFP  va 
putea să dezvolte noi metodologii privind 
dezvoltarea sistemelor de alarmare la 
cutremur pentru instalaţiile critice din zona 
Dobrogei, deoarece  acest proiect va con-
tribui cu date noi pentru sistemele pe care 
le dezvoltăm în vederea evaluării riscului 
seismic. Cu datele obţinute din proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP va contribui cu 
informaţii către ‘‘Tsunami Information 
Centre for the North-eastern Atlantic and the 

seismice sunt caracterizate de magnitudini 
mai mici cu valori cuprinse intre 4.0 si 5.5. 
Aceste magnitudini ne indică potenţialul de 
tsunami al surselor seismice existente în 
Marea Neagră. 

Întrebare: Există sisteme de avertizare în 
timp real pentru alte zone seismice de tipul  
Mării Negre ? 

Răspuns: Da, există. Japonia este cel mai 
bun exemplu de dat în ceea ce priveşte 
monitorizarea cutremurelor din oceanul 
Pacific şi avertizarea iminenţei producerii 
unui tsunami. Senzorii de presiune ce vor fi 
folosiţi pentru monitorizarea coastelor 
Mării Negre sunt de acelaşi tip cu cei folosiţi 
în Japonia pentru urmărirea în timp real a 
valurilor tsunami. 
Sisteme de monitorizate pentru prevenirea 
evenimentelor cu potenţial dezastruos, de 
tipul sistemului ce va fi instalat pe litoralul 
Mării Negre, mai există în prezent în Marea 
Mediterană şi de-a lungul  ţărmurilor atlantice 
ale Europei. Din punctul de vedere al Institu-
tului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului considerăm că 
aceste sisteme de avertizare sunt utile 
pentru ţările unde riscul la curemure este 
ridicat aducând un câștig în protejarea 
instalaţiilor și populaţiei în cazul unor cutremure 
puternice.

Întrebare: Au cutremurele din  zona  Vran-
cea o influenţă  semnificativă  asupra Mării 
Negre, din punct de vedere al hazardului 
seismic?

REALITATEA.NET, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România (5 
decembrie 2011), 
http://www.realitatea.net/securitate-senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-in-zone-de-coasta-din-romania_892749.html

REPLICA ONLINE, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România şi 
Bulgaria (6 decembrie 2011), 
http://www.replicaonline.ro/senzori-de-alerta-pentru-tsunami-
in-zone-de-coasta-din-romania-si-bulgaria-43436/

REPORTER NTV, Pe litoralul românesc şi 
bulgăresc al Mării Negre vor fi instalaţi 
senzori de alertă pentru tsunami 6 decembrie 
2011, http://www.reporterntv.ro/stire/pe-litoralul-romanesc-si-
bulgaresc-al-marii-negre-vor-fi-instalati-senzori-de-alerta-pentru-tsunami

ZIARE.COM, Senzori de alertă pentru 
tsunami, pe coastele României şi Bulgariei 
(5 decembrie 2011), 
http://www.ziare.com/stiri/cutremur/senzori-de-alerta-
pentru-tsunami-pe-coastele-romaniei-si-bulgariei-1137976

RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL, interviu 
prin telefon acordat de dr. Gheorghe Oaie, 
Manager de proiect MARINEGEOHAZARD, 
referitor la proiectul Marinegeohazard (9 
ianuarie 2012, orele 14.00)

INTERVIURI ÎN PRESĂ, BULGARIA: Interviu 
acordat, în legatură cu proiectul 
MARINEGEOHAZARD, publicaţiilor „Trud” și 
„24 Chasa”,  în data de 6.12.2011, de 
către:  prof. Nicolae Panin,  prof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov şi  profesor asociat dr. 
Atanas Palazov 

Mediterranean and connected seas NEAMTIC’’ 
Centrul de Informaţii pentru tsunami din 
Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană şi 
mările  conexe, centru conceput pentru a fi 
o parte integrantă a Comisiei Oceanografice 
Interguvernamentale (IOC) de avertizare şi 
de atenuare pentru tsunami  ce se pot pro-
duce în această regiune. NEAMTIC a fost 
înfiinţat de Grupul Interguvernamental de 
coordonare pentru avertizare timpurie la 
tsunami pentru Atlanticul de Nord-Est, 
Marea Mediterană şi Mările Conexe (ICG / 
NEAMTWS), cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene şi Direcției Generale a Protecţiei 
civile (DG ECHO).

  MARINEGEOHAZARD 
  în presă

ADEVĂRUL, Senzori de alertă pentru 
tsunami vor fi instalaţi pe litoralul românesc 
(5 decembrie2011), 
http://www.adevarul.ro/actualitate/Senzori_de_alerta_pentru_tsunami_vo
r_fi_instalati_pe_litoralul_romanesc_0_603540255.html

COTIDIANUL, România şi Bulgaria vor avea 
senzori de alertă pentru tsunami (6 decembrie 
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data de 6.01.2012

APARIŢII TELEVIZATE, BULGARIA: BTV, TV 
7, BNT 2 , TV Varna, 5 .XII. 2011; 9. XII. 
2011; 14.XII.2011 interviuri cu pof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov despre proiectul 
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În luna octombrie a anului 2011, a avut loc 
la Varna, la sediul Institutului de Oceanologie 
al Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  a 
doua întâlnire a Comitetului Director al 
proiectului MARINEGEOHAZARD. 
La întâlnire au luat parte directorii instituţiilor 
partenere, dr. ing. Gheorghe OAIE, INCD 
GeoEcoMar şi dr. ing. Constantin  IONESCU,  
INFP  - România, respectiv prof. Atanas 
PALAZOV,  IO-BAS și  dr. Doncho KARASTANEV, 
GI-BAS - Bulgaria. De asemenea, au partici-
pat la dezbateri coordonatorul tehnic al 
proiectului, prof. Nicolae PANIN, ofiţerul de 
proiect, Gyongyi RUZSA, ofiţerul finaciar  
Ana OLTEANU, precum și o parte dintre 
responsabilii activităţilor din proiect (dr. 
Orlin DIMITROV, IO-BAS, Bulgaria și dr. Radu 
DIMITRIU, INCD GeoEcoMar).
Dr. Gheorghe OAIE (INCD GeoEcoMar), în 
calitate de manager de proiect, a prezentat 
stadiul de derulare al proiectului, punând 
accent pe abaterile de la planul de 
realizare. Problema cea mai delicată a 
reprezentat-o necesitatea reluării licitaţiei 
pentru achiziţionarea loturilor de echipa-
mente 1 – 3 si 5. S-a hotărât ca 
documentaţia să fie revizuită, în aşa fel,  
încât  să devină atractivă pentru firmele 
care ar putea participa la viitoarea licitaţie. 
S-a sugerat ca posibil termen pentru o nouă 
licitaţie,  partea a doua a lunii ianuarie, 
2012, după aprobarea de către parteneri a 
noii documentaţii tehnice,  elaborată de 
către  coordonatorul proiectului.
În același context,  s-a discutat cu directorii 
instituţiilor partenere din Bulgaria  modali-
tatea de plată pentru achiziţia  echipamen-
telor, aceștia subliniind unele dificultăţi 
financiare, pentru rezolvarea cărora  urmau 

MARINEGEOHAZARD,  
sfârşit şi început 
de an.
Derularea activităţilor preconizate în cadrul 
planulului de realizare al obiectivelor  
proiectului MARINEGEOHAZARD, pentru 
ultimul  trimestru al anului 2011,  a implicat 
toţi partenerii consorţiului proiectului, 
respectiv Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină -  GeoEcoMar, România, coordonato-
rul proiectului, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Ştiinţe - IO-BAS,  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS  și Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului – INFP, România. 
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Elaborarea şi implementarea componentelor cheie
ale sistemului de avertizare/alarmare în timp real pentru geohazarde marine
de risc pentru zona de coastă româno-bulgară a Mării Negre

EMSO-ERIC este deosebit de important ca 
MARINEGEOHAZARD să devină operaţional. 
În acest sens, domnia sa  a înaintat o 
scrisoare de suport catre autorităţile din 
România, în vederea  susţinerii implementării 
acestuia.
La sfârşitul lunii octombrie,  STC Călarași a 
organizat o şedinţă de lucru cu instituţiile 
care derulează proiecte CBC RO-BG, privind 
aplicarea instrucţiunii numarul 41, cu 
privire la efectuarea decontărilor. Din 
partea INCD GeoEcoMar au participat Ana 
OLTEANU, ofiţerul financiar al proiectului 
MARINEGEOHAZARD și Luminița GRIGORE, 
inspector resurse umane în cadrul institutului.
În luna decembrie a anului 2011  partenerii 
bulgari, Institutul de Oceanologie al 
Academiei Bulgare de Știinţe - IO-BAS și  
Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Ştiinţe - GI-BAS, au organizat în cadrul 
proiectului MARINEGEOHAZARD, la Varna, 
Bulgaria, prima întalnire cu posibilii benefi-
ciari. La reuniune din partea managementu-
lui proiectului MARINEGEOGHAZARD a par-
ticipat coordonatorul tehnic al acestuia, 
domnul prof. Nicolae PANIN. Datorită 
importanţei și dimensiunii proiectului 
MARINEGEOHAZARD acesta a fost prezen-
tat pe larg în presa bulgară, o parte a 
interviurilor acordate de către domnul prof.  
Panin (INCD GeoEcoMar), domnul prof. 
Palazov şi domnul dr. Orlin Dimitrov, din 
partea IO-BAS,  fiind preluate și de mass 
media din România.
La sfârşitul anului 2011, a fost predat raportul 
periodic al proiectului MARINEGEOHAZARD,  
către Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași. 

să se consulte cu organismul coordonator 
din partea bulgară, în speţă Academia 
Bulgară de Ştiinţe.
În cadrul aceleiași ședinţe,  responsabilul 
Activităţii 4,  dr. Radu DIMITRIU (INCD 
GeoEcoMar) a făcut o prezentare a ‘‘Pro-
punerii privind structura geo-bazei de date 
româno-bulgară”, insistând pe structura aces-
teia şi pe delegarea unor persoane din 
partea partenerilor,  care să lucreze efectiv 
la structura acesteia.
Tot în luna octombrie, a avut loc Controlul 
de Prim Nivel (First Level Control) al 
Autorităţii de Managenent pentru proiectele 
CBC RO-BG, care a verificat documentele ne-
cesare elaborării cererii de rambursare numarul 
3,  pentru proiectul MARINEGEOHAZARD.
Concomitent,  Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, Călărași, a organizat la 
Pleven, în Bulgaria,  o întâlnire de lucru 
pentru instituţiile din România şi Bulgaria, 
implicate în proiectele de cooperare 
transfrontalieră. La şedinţă a participat, 
din partea INCD GeoEcoMar, ca partener 
coordonator al proiectului MARINEGEOHAZARD, 
doamna Gyongyi RUZSA, în calitate de 
ofiţer de proiect.
Ulterior,  la sediul central al INCD GeoEcoMar 
din Bucureşti, domnul Director general al 
instituţiei, dr. ing. Gheorghe OAIE, în calitate 
de manager de proiect al MARINEGEOHAZARD 
împreună cu domnul prof. Nicolae  PANIN,  
coordonatorul tehnic al acestuia,  au avut o 
întâlnire cu domnul dr. Paolo FAVALI, din 
partea European Multidisciplinary Seafloor 
and Water Column Observatory, în calitatea 
acestuia de  coordonator de fază pregătitoare, 
în care dr. Favali și-a manifestat interesul  
faţă de proiect, subliniind faptul că pentru 

delimitare pentru că există mărimi specifice 
hazardului seismic, cum ar fi intensitatea 
macroseismică, ce nu au sens în largul mării. 
Zona ţărmurilor Mării Negre este 
caracterizată de intensităţi macroseismice 
cu valori cuprinse între IV ½ si IX ½ grade pe 
scara Mercalli, obţinute pentru perioade de 
revenire de 475 de ani, depinzând de 
sursele seismice ce le afectează. De exem-
plu, intensitatea de IX grade se obţine în 
zona litoralului românesc şi bulgar ca 
urmare a cutremurelor vrâncene intermedi-
are și datorită cutremurelor crustale produse 
în sursa seismică Shabla. Valori de VII-VIII 
grade mai apar în  zona litoralului turcesc 
(VII grade – datorită cutremurelor produse 
în sursa seismică Istanbul și VIII grade pe 
falia Nord Anatoliană). În rest, valorile 
intensităţilor maxime posibile obţinute în 
urma studiilor de hazard seismic probabilist 
nu depăşesc VI grade pe scara Mercalli. 
Ţinând cont că aceste intensităţi au fost 
calculate pentru o perioadă de expunere la 
cutremur de 475 de ani,  putem spune că 
probabilitatea de depășire a acestor valori in 
50 de ani este de 10%, respectiv de 0,2% pe 
an. 
Cât priveşte zona marină, aceasta poate fi 
caracterizată doar din punctul de vedere al 
magnitudinilor maxime aşteptate, 
neputându-se vorbi despre intensităţi   
macroseismice la nivelul apei mării. Magni-
tudinea maximă așteptată în zona Mării 
Negre este dată de zona seismogenă Shabla 
(Mw=7.2). Valori Mw>6.0 mai sunt aşteptate 
în zonele seismogene Istanbul şi Crimeea şi 
pe Falia Nord Anatoliană. Celelalte surse 

Întrebare: Cum aţi caracteriza,  din punct 
de vedere al hazardului seismic, zona Mării 
Negre?

Răspuns: Când vorbim despre zona Mării 
Negre, trebuie sa facem o distincţie clară 
între zona litorală și zona maritimă a aces-
teia. Este necesar să ţinem cont de această 

Răspuns: Da. Chiar dacă distanţa pâna la 
zona epicentrală depășeste 100 km, cutremurele 
din Vrancea au o influenţă semnificativă 
asupra litoralului Mării Negre. După cum am 
arătat mai sus, pentru zona litoralului 
românesc și bulgăresc, cutremurele din 
Vrancea dau cea mai mare intensitate    
macroseismica așteptată (IX), comparabilă 
cu cea asociată cutremurelor locale, crus-
tale, din zona Shabla. 

Întrebare: Cât de importantă este,  pentru 
instituția pe care o conduceți, implicarea în 
proiectul MARINEGEOHAZARD?

Răspuns: Proiectul MARINEGEOHAZARD 
pentru Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pământului 
(INCDFP)  reprezintă înca un pas în apli-
carea și implementarea cercetarilor din 
domeniul fizicii pământului. Prin proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP își va dezvolta 
baza materială pe care o deţine în prezent 
și va putea contribui cu date mult mai com-
plete la evaluarea hazardului seismic din 
zona Mării Negre.  De asemenea, prin 
proiectul MARINEGEOHAZARD, INCDFP  va 
putea să dezvolte noi metodologii privind 
dezvoltarea sistemelor de alarmare la 
cutremur pentru instalaţiile critice din zona 
Dobrogei, deoarece  acest proiect va con-
tribui cu date noi pentru sistemele pe care 
le dezvoltăm în vederea evaluării riscului 
seismic. Cu datele obţinute din proiectul 
MARINEGEOHAZARD, INCDFP va contribui cu 
informaţii către ‘‘Tsunami Information 
Centre for the North-eastern Atlantic and the 

seismice sunt caracterizate de magnitudini 
mai mici cu valori cuprinse intre 4.0 si 5.5. 
Aceste magnitudini ne indică potenţialul de 
tsunami al surselor seismice existente în 
Marea Neagră. 

Întrebare: Există sisteme de avertizare în 
timp real pentru alte zone seismice de tipul  
Mării Negre ? 

Răspuns: Da, există. Japonia este cel mai 
bun exemplu de dat în ceea ce priveşte 
monitorizarea cutremurelor din oceanul 
Pacific şi avertizarea iminenţei producerii 
unui tsunami. Senzorii de presiune ce vor fi 
folosiţi pentru monitorizarea coastelor 
Mării Negre sunt de acelaşi tip cu cei folosiţi 
în Japonia pentru urmărirea în timp real a 
valurilor tsunami. 
Sisteme de monitorizate pentru prevenirea 
evenimentelor cu potenţial dezastruos, de 
tipul sistemului ce va fi instalat pe litoralul 
Mării Negre, mai există în prezent în Marea 
Mediterană şi de-a lungul  ţărmurilor atlantice 
ale Europei. Din punctul de vedere al Institu-
tului Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului considerăm că 
aceste sisteme de avertizare sunt utile 
pentru ţările unde riscul la curemure este 
ridicat aducând un câștig în protejarea 
instalaţiilor și populaţiei în cazul unor cutremure 
puternice.

Întrebare: Au cutremurele din  zona  Vran-
cea o influenţă  semnificativă  asupra Mării 
Negre, din punct de vedere al hazardului 
seismic?

REALITATEA.NET, Senzori de alertă pentru 
tsunami, în zone de coastă din România (5 
decembrie 2011), 
http://www.realitatea.net/securitate-senzori-de-alerta-
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http://www.replicaonline.ro/senzori-de-alerta-pentru-tsunami-
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ZIARE.COM, Senzori de alertă pentru 
tsunami, pe coastele României şi Bulgariei 
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http://www.ziare.com/stiri/cutremur/senzori-de-alerta-
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RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL, interviu 
prin telefon acordat de dr. Gheorghe Oaie, 
Manager de proiect MARINEGEOHAZARD, 
referitor la proiectul Marinegeohazard (9 
ianuarie 2012, orele 14.00)

INTERVIURI ÎN PRESĂ, BULGARIA: Interviu 
acordat, în legatură cu proiectul 
MARINEGEOHAZARD, publicaţiilor „Trud” și 
„24 Chasa”,  în data de 6.12.2011, de 
către:  prof. Nicolae Panin,  prof. asociat 
dr. Orlin Dimitrov şi  profesor asociat dr. 
Atanas Palazov 

Mediterranean and connected seas NEAMTIC’’ 
Centrul de Informaţii pentru tsunami din 
Atlanticul de Nord-Est, Marea Mediterană şi 
mările  conexe, centru conceput pentru a fi 
o parte integrantă a Comisiei Oceanografice 
Interguvernamentale (IOC) de avertizare şi 
de atenuare pentru tsunami  ce se pot pro-
duce în această regiune. NEAMTIC a fost 
înfiinţat de Grupul Interguvernamental de 
coordonare pentru avertizare timpurie la 
tsunami pentru Atlanticul de Nord-Est, 
Marea Mediterană şi Mările Conexe (ICG / 
NEAMTWS), cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene şi Direcției Generale a Protecţiei 
civile (DG ECHO).

  MARINEGEOHAZARD 
  în presă
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