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Descoperă mai multe despre 
hazardul și riscul seismic în Eu-
ropa pe www.efehr.org.
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Responsabilitatea pentru aceas-
tă publicație revine exclusiv au-
torului (autorilor). Uniunea Eu-
ropeană nu este responsabilă 
pentru nicio utilizare care ar pu-
tea fi făcută cu informațiile din 
această  publicație.  

LICENȚĂ

O echipă de bază formată din 
cercetători din diferite instituții 
din Europa a colaborat în cadrul 
mai multor proiecte pentru a 
dezvolta Modelul European de 
Hazard Seismic din anul 2020  
(ESHM20).

Mulți alții au contribuit la dezvol-
tarea ESHM20 prin diferite mij-
loace, inclusiv compilarea și con-
servarea informațiilor,  schimbul 
de cunoștințe sau prin furniza-
rea de opinii în cadrul reuniuni-
lor și al seminarelor online. Toate 
acestea au fost realizate în con-
strânsă colaborare cu Fundația 
GEM (Global Earthquake Foun-
dation) și cu Sistemul European 
de Observare a Plăcilor (EPOS).

Dezvoltarea Modelului Euro-
pean de Hazard Seismic din 
2020 (ESHM20) a primit finan-
țare din partea programului 
de cercetare și inovare Horizon 
2020 al Uniunii Europene, în 
cadrul acordurilor de grant nr. 
730900, 676564 și 821115 ale pro-
iectelor SERA, EPOS-IP și RISE.

MULȚUMIRI/
RECUNOAȘTERI

Harta de hazard seismic arată intensi-
tatea preconizată a mișcărilor seismi-
ce ale terenului într-o anumită locație 
provocate de posibile viitoare cutre-
mure care s-ar putea produce la nivel 
local sau la o distanță mai mare. Miș-
carea seismică este exprimată ca acce-
lerația maximă a terenului (PGA) mă-
surată uzual în fracțiuni din accelerația 
gravitațională ,,g”. Valorile afișate pe 
harta hazardului seismic se bazează pe 
calculele efectuate folosind  ESHM20.

Conform codurilor de proiectare actu-
ale, clădirile rezidențiale sau de birouri 
sunt proiectate astfel încât să reziste la 
intensități ale mișcării seismice a tere-
nului preconizate cu o probabilitate de 
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10% de a fi depășite într-un anumit in-
terval de  timp (de exemplu, 50 de ani), 
ceea ce implică faptul că există o pro-
babilitate de 90% de a nu fi depășite 
într-un interval de timp de 50 de ani. 
Aceasta este media de viață preconiza-
tă a unei clădiri rezidențiale standard. 
De asemenea, mișcarea seismică aș-
teptată a terenului are asociată o peri-
oadă medie de revenire de 475 de ani.

Pe harta de hazard seismic a Europei, 
zonele cu hazard scăzut sunt colorate 
în tonuri de la alb la verde, zonele cu 
hazard moderat de la galben la porto-
caliu, iar zonele cu hazard ridicat de la 
roșu închis la mov. 
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10% probabilitate de depășire în 50 de ani.
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Hazardul  seismic descrie mișcări-
le seismice ale terenului ca urmare a 
producerii unor viitoare cutremure.  
Evalua-rea hazardului seismic inte-
grează, într-o manieră probabilistică, 
informațiile privind istoricul efectelor 
cutremurelor, printre care și pierderile 
seismice raportate, condițiile geologice 
și tecto-nice, cât și răspunsul terenului 
în amplasamente, informații care pot 
afecta intensitatea mișcărilor seismice 
într-un anumit loc.  
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Înțelegerea hazardului seismic stă la 
baza oricărei decizii de reducere a po-
tențialelor efecte ale cutremurelor și 
este, prin urmare, o premisă pentru de-
finirea riscului seismic. Pentru a fi re-
levant și semnificativ pentru strategii-
le transnaționale de reducere a riscului 
seismic, un model de hazard seismic, 
cum este Modelul European de Hazard 
Seismic din anul 2020 (ESHM20), este 
complet armonizat în întreaga Europă, 
fără constrângeri legate de frontierele 
naționale. Hărțile specifice de mișcări 
seismice ale terenului din ESHM20 ser-
vesc drept anexă informativă pentru 
următoarea versiune a Eurocodului 8, 
pentru a sprijini definirea acțiunilor se-
ismice. Integrarea modelelor de hazard 
seismic în codurile de proiectare seis-
mică ajută la asigurarea unui răspuns 
corespunzător al clădirilor la cutremu-
re, limitând pagubele catastrofale, în 
zona în care acestea sunt construite.
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