
  

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

““GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII””  AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  
  
  

INSPECŢIA DE PREVENIRE VĂ INFORMEAZĂ 
 
 
 
 
 

CUTREMURUL PE INTELESUL TUTUROR 
 

Cutremur sau seism sunt termenii folosiţi pentru mişcările pământului, ce constă 
în vibraţii originate în zonele interne ale Terrei, propagate în formă de unde prin roci. 
Aceste vibraţii rezultă din mişcările plăcilor tectonice, fiind des cauzate de o activitate 
vulcanică. 

Măsurarea cutremurelor. Există diferite aparate pentru măsurarea 
caracteristicelor cutremurelor. Dintre acestea cele mai importante sunt accelerografele şi 
seismografele. Cele mai cunoscute scări de măsurare sunt Scara Richter şi Scara Mercalli.  

Scara seismologică Richter este o scală logaritmică, care este folosită pentru a 
evalua intensitatea cutremurelor.  

Efectele cutremurelor pe scara seismologică Richter prezintă următoarele 
caracteristici: 

MAGNITUDINE 
RICHTER DESCRIERE EFECTE FRECVENŢĂ DE 

PRODUCERE 
Sub 2,0 Micro Microseisme; nu se simt. 8.000 pe zi 
2,0–2,9 Minor De obicei nu se simt, dar sunt măsurate/înregistrate. 1.000 pe zi 
3,0–3,9 Minor Adeseori se simt, dar arareori produc pagube. 49.000 pe an 

4,0–4,9 Uşor Trepidaţii perceptibile ale obiectelor în interiorul clădirilor, zgomote 
prin lovire; pagube importante sunt puţin probabile. 6.200 pe an 

5,0–5,9 Moderat Pot provoca pagube importante, pe porţiuni restrânse, la clădirile 
prost construite şi pagube uşoare la clădirile bine construite. 800 pe an 

6,0–6,9 Puternic Pot provoca distrugeri în zone populate pe o rază de până la circa 
160 km. 120 pe an 

7,0–7,9 Major Pot provoca distrugeri importante pe întinderi mari. 18 pe an 

8,0–8,9 Important Pot provoca distrugeri importante în zone situate la sute de kilometri 
în jurul epicentrului. 1 pe an 

9,0–9,9 Important Devastează zone pe o rază de mii de kilometri. 1 la 5 ani 
10,0 şi peste Devastator Nu s-au înregistrat; posibilă devastare la scară planetară. necunoscută 



Scara de intensitate Mercalli, este o scară care stabileşte intensitatea unui 
cutremur pe baza observaţiilor personale, subiective, din timpul cutremurului.  

Efectele cutremurelor pe scara de intensitate Mercalli prezintă următoarele 
caracteristici: 

GRAD DESCRIERE 
MAGNITUDI
NE (pe scara 

Richter) 
I. Instrumental Cutremurul nu este perceput decât de puţine persoane aflate în condiţii favorabile. Între 1 şi 2 

grade 

II. Slab Se simte de puţine persoane, în special de cele ce se găsesc la etajele superioare ale 
clădirilor. 

Între 2 şi 3 
grade 

III. Perceptibil Se percepe în interiorul clădirilor, mai pronunţat la etajele superioare. Durata poate fi 
apreciată. 

Între 3 şi 4 
grade 

IV. Moderat În timpul zilei este resimţit de multe persoane care se află în interiorul clădirilor. În 
exterior puţin perceptibil. 4 grade 

V. Destul de 
puternic 

Este simţit aproape de toţi oamenii. Uşoare degradări ale tencuielilor, iar unele obiecte 
instabile se răstoarnă. 

Între 4 şi 5 
grade 

VI. Puternic Mişcarea este simţită de toată lumea producând panică. Tencuiala cade, clădirile suferă 
avarii. Avarii însemnate la clădirile slab executate. 

Între 5 şi 6 
grade 

VII. Foarte 
puternic 

Produce panică, iar oamenii părăsesc locuinţele. Avarii uşoare până la moderate la 
structurile de rezistenţă obişnuite. Avarii considerabile la construcţiile slab executate sau 
necorespunzător proiectate. Coşurile se prăbuşesc. 

6 grade 

VIII. Destructiv 
Avarii uşoare la structurile proiectate seismic. Avarii considerabile la clădirile obişnuite. 
Prăbuşirea structurilor de rezistenţă defectuos executate. Dislocări ale zidăriei de 
umplutură, căderea coşurilor înalte, monumentelor etc. 

Între 6 şi 7 
grade 

IX. Violent 
Avarii însemnate la structurile de rezistenţă proiectate antiseismic. Se produc înclinări ale 
clădirilor cu schelet de rezistenţă bine proiectate. Distrugeri ale clădirilor slab executate. 
Crăpături în pământ. Conductele subterane se rup. 

7 grade 

X. Intens Majoritatea construcţiilor proiectate antiseismic se distrug odată cu fundaţiile. Pământul 
se crapă puternic. Se produc alunecări de terenuri. 

Între 7 şi 8 
grade 

XI. Extrem Puţine structuri de rezistenţă rămân nedistruse. Apar falii la suprafaţa pământului. 
Conductele subterane complet distruse. Prăbuşiri şi alunecări puternice ale terenului. 8 grade 

XII. Catastrofic  Distrugerea este aproape totală. Obiectele sunt azvârlite în sus. Au loc modificări ale 
reliefului. 

Mai mare de 8 
grade 

 
 
 

 
 

NU UITAŢI : 

UNEORI CUTREMURUL POATE  FI URMAT DE REPLICI 

CARE POT FI LA FEL DE SEVERE SAU MAI PUTERNICE 

DECÂT  ŞOCUL  INIŢIAL. 
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