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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs   

Sistematizarea datelor geologice i geofizice, formarea bazei de date elaborarea i perfectarea 
metodologie aplicate în cercetare 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Studierea regimului seismic din regiunea carpatic  pentru perioada 2017-2020. 
2. Colectarea, analiza i generalizarea catalogului datelor macroseismice i instrumentale 

ale cutremurelor sim ite pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada de studiu. 
3. Revizuirea catalogului cutremurelor istorice din regiunea carpatic  în baza datelor 

macroseismice suplimentare.  
4. Elaborarea h ilor izoseismice a cutremurelor curente, sim ite pe teritoriul Republicii 

Moldova. 
5. Perfec ionarea continu  a bazei normative antiseismice prin actualizarea h ilor 

existente i crearea de h i noi de distribu ie a hazardului seismic la nivel na ional i 
local (zonare i microzonare seismic ). 

6. Evaluarea parametrilor dinamici ai cl dirilor din RM, în scopul monitoriz rii continuie 
a fondului construit i predic iei reac iei lui la evenimente seismice; 

7. Identificarea legit ilor form rii efectului seismic la suprafa  în dependen  de 
condi iile de teren;  

8. Evaluarea poten ialului distructiv al cutremurelor zonei seismice Vrancea; prin studiul  
parametrilor – surs , ac iunilor seismice i particularit ilor influen ei lor asupra 
mi rilor seismice; 

9. Elaborarea metodologiei de determinare a gradientului vertical din m sur tori ai 
accelera iei for ei de gravita ie la diferite altitudini. 

10. Ob inerea nisipului cu un con inut minimal de impurit i minerale precum i distrugerea 
particulelor-pelicul  de pe suprafa a acestui nisip. 

11. Cercet ri experimentale a proceselor de prelucrare termomecanic  a calcarelor prin 
metoda fluidomagnetic . 

3. Ac iunile planificate pentru realizarea scopului i obiectivelor etapei anuale  

1. Analiza dispersiei pentru valorile energetice în rela iile de recuren  dintre diferite sc ri de 
energie seismic ;  

2. Analiza statistic  a parametrilor - surs  pentru seismele vrâncene; 
3. Ajustarea i livrarea Normativului „Evaluarea perioadelor proprii de vibra ie a cl dirilor”; 
4. Analiza i cuantificarea vulnerabilit ii seismice a cl dirilor din Republica Moldova. 
5. Preg tirea echipamentelor gravimetrice pentru executarea m sur torilor accelera iei for ei 

de gravita ie i instruirea membrilor grupului de cercetare. 
6. Executarea m sur torilor accelera iei for ei de gravita ie i determinarea gradientului 

vertical al gravit ii conform metodologiei elaborate. 
7. Calculul caracteristicilor statistice a varia iilor accelera iei for ei de gravitate i gradientului 

vertical al gravit ii.  



 
 

8. În prima etap , se studiaz  regimul seismic din regiunea carpatic  în ultimii 4 ani (2017-
2020). 

9. Colectarea i prelucrarea datelor macroseismice i instrumentale despre fiecare cutremur 
pentru aceast  perioad .  

10. Compilarea tabelelor cu solu ii a mecanismelor focale ale cutremurelor, i elaborarea 
proiec iilor stereografice conform metodei primei sosiri a undelor Prime i a senzorului 
momentului seismic. 

11. Întocmirea tabelelor cu puncte i elaborarea h ilor izoseismice ale cutremurelor sim ite 
pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada de studiu. 

12. Preg tiea pentru publicarea materialelor privind rezultatele intermediare. 
13. Prelucrarea termomecanic  a nisipului cuar ifer i a calcarelor cu ajutorul polizoarelor de 

impact. 
14. Se lucreaz  asupra traducerii din rus  în rom i redact rii monografiei V. Pocatilov, 

”Neogenul Interfluviului Nistru-Prut”. 

 

4. Ac iunile realizate pentru atingerea scopului i obiectivelor etapei anuale  

1. A fost stabilit  prezen a i elucidat  cauza dispersiei pentru valorile energetice în rel iile 
de recuren  dintre diferite sc ri de energie seismic ; 

2. Au fost cataloga i i interpreta i statistic parametrii de surs  pentru seismele vrâncene; 
3. A fost elaborat i transmis Ministerului Economiei i Infrastructurii RM Normativul 

„Evaluarea perioadelor proprii de vibra ie a cl dirilor”; 
4. Au fost eviden iate structura i particularit ile fondului construit din Republica Moldova, 

inclusiv, din punct de vedere al vulnerabilit ii la seismele puternice, care a demonstrat, c  
marea majoritate a edificiilor din Moldova se reg sesc în dou , cele mai vulnerabile clase 
(A, B) conform  clasific rii  EMSK-92; 

5. A fost instituit  Re eaua Na ional  de cl diri reprezentative a Republicii Moldova. 
Re eaua constituie un prim pas, foarte important în crearea unui sistem de evaluare i 
monitorizare continu  a vulnerabilit ii seismice a cl dirilor din Republica Moldova; 

6. A fost introdus  no iunea “coeficient de vulnerabilitate seismic ”, in baza acestei no iuni 
este estimat  vulnerabilitatea fondului construit pentru fiecare raion al Republicii 
Moldova.  

7.  Preg tirea echipamentelor gravimetrice pentru executarea m sur torilor accelera iei 
for ei de gravitate i instruirea membrilor grupului de cercetare 

8. Executarea m sur torilor accelera iei for ei de gravitate i determinarea gradientului 
vertical al gravit ii conform metodei elaborate 

9.  Calculul caracteristicilor statistice a varia iilor accelera iei for ei de gravitate i 
gradientului vertical al gravit ii.  

10. A fost studiat regimul seismic din regiunea carpatic  în perioada 2017-2020. 
11. Au fost colectate i prelucrate datele macroseismice i instrumentale pentru fiecare 

cutremur pentru aceasta perioad .  
12. Au fost compilate tabelele cu solu ii a mecanismelor focale ale cutremurelor din 



 
 

perioada 2012-2020; elaborate proiec ii stereografice conform metodei primei sosiri a 
undelor Prime i a senzorului momentului seismic. Toate solu iile mecanismelor focale 
au fost analizate i distribuite în trei tipuri i respectiv, asociate cu trei zone din regiunea 
carpatic . 

13. Au fost întocmite tabele cu puncte i elaborate h ile izoseismice ale cutremurelor 
sim ite pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada de studiu. 

14. Au fost actualizate i procesate datele cutremurelor istorice; elaborate h ile izoseismice 
ale cutremurelor pentru perioda 1912-1934. 

15. Au fost prelevate i analizate datele macroeismice privind cutremurele din secolul al 
XIX-lea pentru publicarea monografiei despre cutremurele resim ite pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

16. O parte a rezultatelor a fost publicat  în diverse edituri. 
17. A fost efectuat  activarea termomecanic  a nisipului cuar ifer natural, a hidroxidului de 

calciu i a calcarului de la Fete ti, prin metoda fluidomagnetic  în regimuri diferite 
18. Ciobotaru V. Participare în calitate de membru a Comisiei la su inerea tezei de doctorat, 

Bucure ti. 
19. Consulta ii ONG Expert-grup privind exploatarea subsoluluii în Republica Moldova. 
20. În calitate de expert - Avizarea rapoartelor geologice prezentate de EHGeoM Comisiei 

de Stat pentru rezervele de substan e minerale utile (nu in minte cum se nume te corect) 
21. Participare în lucr rile Proiectului Bilateral HAZARM. (Nicoara I., Ciobotaru V., Spian 

C., Jeleapov V., Troian S., Bogdevici O., Isicico E.) 

5 Rezultatele ob inute  

- A fost stabilit  prezen a i elucidat  cauza dispersiei pentru valorile energetice în rela iile 
de recuren  dintre diferite sc ri de energie seismic ;  

- Au fost cataloga i i interpreta i statistic parametrii de surs  pentru seismele vrâncene; 
- În baza setului de mecanizme focale (SMF) ob inut în cadrul cercet rii s-a constatat, c  

orientarea axelor T/P este difuz  pentru seismele crustale i direc ionat  pentru cele 
subcrustale. Orientarea axelor identific  statistic câmpul de tensiune regional ca fiind 
preponderent de tipul falierii inverse i vine în suportul fenomenului de subduc ie; 

- S-a stabilt, c  erorile localiz rii epicentrale i adâncimii cauzeaz  fluctua ii, ce nu dep esc 
limitele conturului diagramei focale, ceea ce asigur  veridicitatea rezultatelor ob inute; 

- S-a stabilit, c  dispersia larg  a magnitudinii în rela iile de recuren  sporesc incertitudinea 
valorilor magnitudinei Mw, raportate de diferite surse. Incertitudinea dM este cauzat  de 
dispersia valorilor magnitudinei mb, raportate pe sta ii, care în final sunt mediate – o 
procedur  incorect , deoarece se neglijeaz  emisia din surs , sau mecanismul. Neglijarea 
mecanismului în estimarea magnitudinii ofer  o valoare a ei intr-o mare m sur   
aproximativ , care în final, afecteaza legea G-R; 

- A fost elaborat i transmis Ministerului Economiei i Infrastructurii RM Normativul 
„Evaluarea perioadelor proprii de vibra ie a cladirilor”; 

- S-a dovedit, c  dificult ile legate de lipsa de informa ii privind cutremurele istorice, pot fi 
eliminate prin crearea de cataloage stocastice ale cutremurelor. Ca urmare distribu ia 
spa ial - temporal  a evenimentelor seismice devine mai omogen , si deci, modelarea 



 
 

calitativ  a cataloagelor stocastice de cutremure – posibil ; 
- A fost elaborat  metoda evalu rii probabilit ii i amploarea daunelor posibile la un 

eventual cutremur puternic aplicând metoda probelor statistice (metoda Monte Carlo). 
Metoda dat  ofer  o fiabilitate mai mare a prognozei pierderilor în condi ii de incertitudine 
a datelor ini iale; 

- Au fost cercetate particularit ile condi iilor locale de sol în diferite zone teritoriale ale 
Republicii Moldova (Centru, Sud) i eviden iate legit ile form rii efectului seismic la 
suprafa  în dependen  de aceste condi ii. Particularitatea distinctiv  a acestor teritorii  
const  în stratificarea i varia ia înalt  a grosimilor p mânturilor moi pe arii mici, ceia ce    
condi ioneaz  o diversitate înalt  a distribu iei intensit ii seismice la suprafa .  

- În Institutul “URBANPROIECT” a fost implementat  “Harta zon rii ingeotehnice a 
teritoriului or. Comrat”; 

- Au fost eviden iate structura i particularit ile fondului construit din Republica Moldova, 
inclusiv, din punct de vedere al vulnerabilit ii la seismele puternice, care a  demonstrat, c  
marea majoritate a edificiilor din Moldova se reg sesc în dou , cele mai vulnerabile clase 
(A, B) conform  clasific rii EMS98. 

- A fost instituit  Re eaua Na ional  de cl diri reprezentative a Republicii Moldova. Re eaua 
constituie un prim pas, foarte important în crearea unui sistem de evaluare i monitorizare 
continu  a vulnerabilit ii seismice a cl dirilor din Republica Moldova. Pentru cl dirile 
Re elei au fost determinate perioadele proprii de vibra ie - parametru dinamic important, 
care poate caracteriza starea curent  tehnic  a unei structuri sau eficien a lucr rilor de 
reconstruc ie i consolidare. Sarcina principal  a Re elei na ionale de cl diri reprezentative 
constiue monitorizarea evolu iei în timp a st rii tehnice a fondului construit, Rezultatele 
ob inute indic , de asemenea, c  de rând cu sarcina principal  Re eaua na ional  de cl diri 
reprezentative ar putea contribui la solu ionarea i altor probleme importante, cum ar fi 
determinarea distribu iei intensit ii cutremurelor pe teritoriul RM în baza informa iei 
macroseismice, determinarea func iei de atenuare a oscila iilor seismice (zonare 
seismic ), determinarea influen ei condi iilor de teren asupra reac iei (gradului de 
deteriorare) cl dirilor (microzonare seismic ), detectarea deforma iilor invizibile 
(ascunse) ale cl dirilor, aprecierea indirect  a calit ii lucr rilor de consolidare;, 
completarea bazei de date cu valori experimentale reale ale parametrilor dinamici ai  
construc iilor de diferite tipuri;.  

- A fost introdus  no iunea “coeficient de vulnerabilitate seismic ”, în baza acestei no iuni 
estimat  vulnerabilitatea fondului construit pentru fiecare raion al Republicii Moldova. S-a 
constatat c  cele mai vulnerabile din punct de vedere seismic, trebuie considerate cl dirile 
de locuit din raioanele Ungheni i Leova (cl dirile din aceste raioane au fost evaluate drept 
cele mai pu in sigure conform EMS-98). Cele mai sigure raioane sunt considerate Criuleni 
i Anenii Noi. Metoda utilizat  nu permite cuantificarea exact  a vulnerabilit ii, dar ajut  

la crearea unui tablou la nivel na ional al st rii fondului imobiliar al Republicii Moldova. 
Utilizând rezultatele acestor investiga ii pot fi planificate i orientate resursele bugetare 
spre zonele cele mai vulnerabile, cu scopul de a diminua vulnerabilitatea construc iilor i 
de a reduce riscul seismic. 

- În scopul determin rii varia iilor în timp a gradientului vertical de gravitate au fost 



 
 

organizate m sur tori gravimetrice zilnice în punctul fundamental al Re elei Gravimetrice 
Na ionale cu ajutorul a dou  gravimetrele La Coste Romberg, puse la dispozi ie de c tre 
Ministerul Ap rii. 

- Factorul de scar  a utilajului gravimetric a fost determinat din m sur torile gravimetrice în 
punctele Re elei Gravimetrice Na ionale de ordinul Zero.  

- Conform metodologiei elaborate, m sur torile gravimetrice pentru determinarea  
gradientului vertical au fost efectuate zilnic câte 9 m sur tori  pe suprafa a pilonului i pe 
tripodul instalat la în imea de un metru deasupra punctului gravimetric fundamental al 
Re elei Gravimetrice Na ionale amplasat în subsolul Centrului de monitorizare seismic  al 
Institutului Geologie i Seismologie  

- Gradientul vertical a fost calculat cu ajutorul softului GVCOMP ca i o drumuire 
gravimetric  închis  având în vedere corec iile de maree terestr  sub influen a Soarelui i 
Lunii. Precizia determin rii gradientului vertical din m sur tori gravimetrice cu dou  
gravimetrele La-Coste Romberg variaz  de la  0.001 pîn  la 0.005 mGal, ceia ce ne 
permite s  analizam influen a varia iilor densit ii maselor din regiune asupra frecven ei i 
magnitudinii cutremurelor de P mânt.  

- Analiza preliminar  ale seriilor temporale au fost efectuate cu ajutorul softului SPSS 
Statistic care arat  c  gradientul vertical de gravita ie a crescut pe parcursul a patru luni de 
la -0.288 la -0.270 mGal / m, ceea ce înseamn  posibila cre tere a densit ii de mas  în 
regiune. 

- Pentru determinarea ulterioar  a corela iei dintre gradientul vertical de gravita ie i 
frecven a cutremurelor de P mânt cu magnitudinea mai mare de 2  se va utiliza metoda de 
analiza spectral  multicanal. 

- A fost studiat regimul seismic al regiunii Carpatice pe parcursul anilor 2017-2020. Au 
fost prelevate datele despre evenimentele seismice ce au avut loc în acest r stimp i 
efectuat studiul mai detaliat al cutremurelor resim ite: 8.02.2017, 19.05.2017, 
25.04.2018, 28.10.2018, 19.01.2019, 3.09.2019, 31.01.2020, 11.03.2020, 2.06.2020, 
29.10.2020. 

- Preg tite materiale referitoare la cutremurele din anul 2015, resim ite pe teritoriul 
Republicii Moldova, pentru editura «Cutremurele din Eurasia de Nord». Prelevate i 
prelucrate datele macroseismice, alc tuirea h ilor izoseistelor. 

- Preg tite materiale referitor la cutremurele din perioada 1912-1934 pentru catalogul 
macroseismic. Prelevate i analizate datele suplimentare referitor la cutremurele 
perioadei men ionate, alc tuite h ile izoseistelor, g site solu iile mecanismului focal a 
cutremurelor. Lucrarea a fost efectuat  în cadrul proiectului pentru a fi publicat  în 
Buletinul IGS. 

- Prelevate i analizate datele macroeismice privind cutremurele din secolele XIX-XX 
pentru publicarea monografiei despre cutremurele resim ite pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

- Corectate i suplimentate studiile cutremurelor istorice ale regiunii Carpatice cu 
ajutorul atenu rii câmpului macroseismic. Au fost concretizate unele rezultate, 
corectate tabele, h i i grafice. 

- A fost elaborat catalogul solu iilor mecanismelor focale ale cutremurelor în perioada 



 
 

2012-2020, resim ite în Republica Moldova din regiunea Vrancea cu M 4,4 i 
adâncime h = 85-154 km; au fost eviden iate principalele 3 tipuri: est, centru i sud. 
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Fig. 1. Distribu ia focarelor cutremurelor în func ie de solu ie mecanismului focal. 
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Fig. 2. Trei tipuri principale ale focarului cutremurului, în func ie de solu ie mecanismului 
focal. 

- Dup  prelucrarea nisipuli cur ifer prin metoda fluidomagnetic , modelul de difrac ie 
cu raze X al probelor de cuar  neactivat a ar tat prezen a cuar ului  în principal i un 
amestec de particule carbonatice. Dup  activare, modelul de difrac ie (modelul cu raze 
X) a ar tat o cre tere semnificativ  a intensit ii reflexiilor de nisip cuar ifer i calcit, 
precum i marirea suprafe ei particulelor de cuar . Este important de men ionat c , ca 
urmare a activ rii, difractogramele au ar tat anterior, înainte de activare, reflexii 
ascunse ale mineralelor argiloase (montmorilonit i ilite). Conform studiilor 
preliminare, s-a f cut o presupunere cu privire la schimbarea structurii nisipului 
cuar ifer (amorfizare par ial , o cre tere a suprafe ei specifice, manifestarea fazelor 
latente) dup  activarea mecanic . Toate cele de mai sus sunt, de asemenea, tipice pentru 
probele de nisip cuar ifer activat în momente diferite (2,4,6 minute). Rezultatele 
termografiei i spectroscopiei ale probelor studiate sunt, de asemenea, confirmate. 

- Tabelul prezint  o estimare a gradului de transformare a nisipurilor cuar ifere prin 



 
 

determinarea indicelui de cristalinitate, calculat din parametrii maririi duble a suprafe ei 
cristalelor de cuar  din spectrele de absorb ie în infraro u, în func ie de timpul de 
activare [1]. 

Mostra de nisip cuar ifer i  

Nisip cuar ifer neactivat  
8,54 

Nisip cuar ifer activat la 2 min 
6,44 

Nisip cuar ifer activat la 4 min 
5,35 

Nisip cuar ifer activat la 6 min 
6,3 

 
- Dup  cum se poate observ  în tabel, indicele de cristalinitate la activare pân  la 4 

minute scade, dar la 6 min. cre te fapt, ce este probabil asociat cu reactivarea i, în 
consecin , cu agregarea particulelor de nisip cuar ifer [2]. 

- În urma analizei efectului tratamentului într-un strat fluidizat magnetic asupra 
portlanditului prin metode de difrac ie cu raze X, termografie i spectroscopie IR a fost 
stabilit: principala caracteristic  a rezultatelor analizei termice a portlanditului este 
cre terea cantit ii de impurit i de calcit cu o durat  de procesare într-un câmp 
magnetic de pân  la 6 minute. În acela i timp, aceste modific ri sunt greu de observat 
pe roenghenograme, ceea ce este probabil asociat cu amorfizarea calcitului. 

- În spectrele IR ale probelor de portlandit modificate, s-a înregistrat o cre tere a 
intensit ii absorb iei la: 3650-3600 cm-1 i o sc dere a benzilor de absorb ie la 2630 
cm-1, ceea ce se explic  prin îndep rtarea apei de natur  diferit . O sc dere a 
intensit ii benzilor de absorb ie la 1424 cm-1 indic  descompunerea impurit ii 
calcitei. Spectrele IR ale portlanditului confirm  datele ob inute prin metodele de 
difrac ie cu raze X i analiza termic  diferen ial . 

- Rezultatele studiilor au ar tat, c  activarea portlanditului duce la modific ri 
structurale ale acestuia. Ca rezultat, judecând dup  modelele de difrac ie a razelor X, 
termogramele i spectrele IR ale probei modificate, s-a ob inut oxid de calciu aproape 
pur. 

- A fost efectuat  activarea oxidului de calciu CaO în SMF. Pentru prepararea 
mortarului de var, s-a folosit var nestins cu con inut de calciu i nisip local în propor ie 
(unit i de mas )  var nisip = 1 3. Varul nestins a fost activat în SMF timp de  = 1 ÷ 2 
min. Din solu ia rezultat , s-au f cut tije, care, dup  înt rire timp de 28 de zile, au fost 
verificate la comprimare. Rezultatele testului sunt prezentate în Tabelul 1. 

 
Nr. 
d/r 

Durata de 
activare, 
, [s] 

Rezisten a la 
compresiune 
Rc, [MPa] dup  28 
zile 

Densitatea 
medie a 
mortarului, 
[kg/m3] 

1 - 1,9 1600 



 
 

2 60 2,4 1620 
3 100 3,6 1640 
4 120 4.0 1660 

Se observ , c  activarea varului nestins în SMF duce la o cre tere de 2 ori a rezisten ei la 
compresiune a unui amestec de var i nisip. 

- S-a încercat ob inerea CaO din de eurile de calcar din depozitul de de euri de la 
Fete ti prin activare mecanic  în SMF. Activarea molu telor la diferite intervale de timp 
(3, 6 i 9 min) a demonstrat o sc dere a intensit ii rezisten ei particulelor de calciu pe 
modelul de difrac ie cu raze X i expansiunea lor cu o cre tere a timpului de activare, 
ceea ce indic  probabil o distrugere par ial  a structurii calcitului. 

- Caracteristica maximal  a oxidului de calciu, la care ne a teptatm în intervalul de 
0,240 nm nu a ap rut pe modelul de difrac ie cu raze X. S-a manifestat a fi slab la 
activarea mecanic  cu o mas  crescut  de particule feromagnetice, constituind doar 5% 
din materialul activat. 
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7 Diseminarea rezultatelor ob inute în form  de prezent ri (comunic ri, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri tiin ifice 
 

1. Manifest ri în cadrul proiectelor interna ionale COST, Black Sea Basin (MONITOX - 3 
evenimente, REDACt- 1 eveniment), transfrontalier Republica Moldova - România - 2 
evenimente, Acordul rilor Dun rene SIMONA - 2 evenimente (cu participarea a echipelor 
participante la proiectele men ionate). 

2. Nicoara I. Lec ia public  A M. Problemele reducerii riscului seismic la care este expus 
teritoriul Republicii Moldova. 13.02.2020 

3. Nicoara I. Masa rotund  organizat  de A M i MADRM: Seceta în Republica Moldova – 
ile de solu ionare a problemei. Utilizarea ra ional  a poten ialului acvatic. ”Utilizarea 

apelor de adâncime pentru irigare, în condi ii de secet  hidrologic  „da sau nu” 03.10.2020  

4. Ciobotaru V. Toltrele prutene. Conferin a MNEIN – 130 de ani de istorie i cultur  
na ional , Chi in u, 24 octombrie 2020. 

5. Manifest ri în cadrul proiectelor interna ionale COST, BlackSea Basin (MONITOX, 
REDACt),  

6. V. Cardane . Evaluarea parametrilor cutremurelor istorice din regiunea Carpatic  pe baza 
câmpului macroseismic. Raport oral în cadrul Simpozionului tiin ific online „Grigore 
Cobâlcescu”, organizat de Universitatea :Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, 31 octombrie 2020. 

7. Burtiev Ra id dr. hab., Analiza factorial  în seismologie, comunicarea la simpozionul 
tiin ific “Grigore Cob lcescu” Ia i, 31 octombrie 2020.  

 



 
 

 
Fig. 1 Harta riscului seismic a teritoriului Republicii Moldova, României i Bulgariei, expus ac iunii 
seismice a focarului Vrancea, elaborat  prin calcularea valorilor coeficien ilor ob inu i prin metoda 
analizei de regresie. 

 
 



 
 

8 Protec ia rezultatelor ob inute în form  de obiecte de proprietate intelectual  (dup  caz) 

Lista OPI ob inute în cadrul realiz rii proiectului, cu indicarea institu iei ce a acordat OPI,  nr. 
de identificare, autorilor, datei de înregistrare.  

9 Materializarea rezultatelor ob inute (dup  caz) 

În cadrul temei a fost sus inut  teza de doctorat în geologie în cadrul Universit ii din Bucure ti, 
au fost preg tite pentru sus inere alte dou  teze una în geologie i alta în seismologie. 
 

10 Dificult ile în realizarea proiectului: 

Obiectivele proiectului au fost realizate în întregime f  a întâlni dificult i. Din p cate 
situa ia creat  de pandemie nu a permis diseminarea i împ rt irea rezultatelor cu colegi sau 
persoane interesate de acestea. ( ine de seismologie)  

 

Financiare, organizatorice, legate de resursele umane, etc. 

11 Concluzii (obligatoriu). 

RO 
În anul 2020 Planul de cercetare în cadrul proiectului a fost indeplinit în masur  deplin . În 
rezultatul studiului  efectuat s-a reu it perfec ionarea  substan ial  a   bazei tiin ifice pentru 
prognozarea cantitativ  a  pericolului i riscului seismic în teritoriul Republicii Moldova. 
Rezultatele (vezi Rezumatul de mai sus) sunt originale, par ial deja implementate, în viitor vor fi 
utilizate în lucr rile de evaluare a hazardului i riscului seismic, de unit i de proiectare i 
construc ie seismorezistent , ce activeaz  în Republica Moldova. Din p cate rezultatele ob inute 
în aceast  perioad  nu au fost diseminate i împ rt ite pe deplin, din cauza situa iei create de 
pandemia COVID19. 

Precizia determin rii gradientului vertical de gravita ie din m sur tori gravimetrice la 
diferite altitudini cu gravimetrele La-Coste Romberg variaz  de la  0.005 to 0.010 mGal. 
Aceast  precizie nu este suficient  pentru analiza influen ei varia iilor densit ii maselor asupra 
frecven ei i magnitudinii cutremurelor de P mânt. 

În scopul reducerii erorilor sistematice i de citire, care influen eaz  precizia m sur torilor 
gravimetrice, pentru executarea m sur torilor zilnice au fost utilizate dou  gravimetre La-Coste 
Romberg etalonate în sta iile Re elei Gravimetrice Na ionale de ordinul zero. 

Analizele preliminare ale seriilor temporale arat  c  gradientul vertical de gravita ie cre te 
pe parcursul a patru luni de la -0.288 la -0.270 mGal / m, ceea ce înseamn  posibila cre tere a 
densit ii de mas  în regiune. 

De i datele ob inute sunt insuficiente pentru concluzii finale cu privire la procesele de 
schimbare a densit ii maselor, acestea au demonstrat c  înregistrarea gravita iei zilnice cu 
gravimetre La-Coste Romberg este un instrument promi tor pentru predic iile cutremurelor. 

Determinarea ulterioar  a corela iei dintre gradientul vertical de gravita ie i frecven a 
cutremurelor se va utiliza analiza spectral  multicanal.  

Este de men ionat c  înregistr rile continue a m sur torilor de gravita ie cu ajutorul 



 
 

gravimetrului digital CG 6 AutoGrav asociate cu m sur torile continue a altitudinilor în sta iile 
permanente GNSS vor îmbun i probabil acurate ea predic iilor cutremurelor. 
EN 
In 2020, the research plan within the project was fully fulfilled. As a result of the study, a 
substantial improvement of the scientific basis for the quantitative forecasting of seismic hazard 
and risk in the territory of the Republic of Moldova was achieved. The results (see Summary 
above) are original, partially already implemented, in the future they will be used in seismic 
hazard and risk assessment works, by seismic design and construction units operating in the 
Republic of Moldova. Unfortunately, the results obtained during this period were not fully 
disseminated and shared, due to the situation created by the COVID pandemic19. 

The accuracy of vertical gravity gradient obtained by gravity measurements at two different 
altitudes with gravimeters La-Coste Romberg varies from 0.005 to 0.010 mGal. This accuracy is 
not enough to analyse influence of mass density changes on earthquakes frequency and 
magnitude.  

In order to reduce systematic and reading errors which influence the accuracy of gravity 
measurements daily gravity recordings were done with two La-Coste Romberg gravimeters 
calibrated on the National Gravimetric Network zero order stations.  

Preliminary time series analyses show that vertical gravity gradient is increasing during 
four months from -0.288 to -0.270 mGal/m that means the possible increasing de mass density 
in the region.  

Although the obtained data are insufficient for final conclusions concerning processes of 
mass density changes, they demonstrated that daily gravity recording with La-Coste Romberg 
gravimeters is a promising tool for earthquakes predictions. 

For further determination of correlation between vertical gravity gradient and earthquakes 
frequency the multichannel spectral analyse will be used. 
It should be noted that continuous recordings of the gravity measurements using CG 6 AutoGrav 
digital gravimeter associated with continuous altitude measurements using GNSS permanent 
stations probabile will improve the accuracy of earthquake predictions. 
200 cuvinte ce rezum  rezultatele ob inute în anul 2020. 
Se prezint  în l. român i l. englez  

  Not : concluziile vor fi publicate în acces deschis pe pagina web oficial  a Agen iei. 

Conduc torul de proiect:  Dr. Conf. Cerc. NICOARA Igor 
 
Data: 27.11.2020 
 
 

 



 
 

 

Anexa 1A 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finan are 

   Cifrul proiectului: 20.80009.7007.13 
 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 
Cod Anul de gestiune 

Eco 
(k6) Aprobat Modificat 

+/- Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angaja ilor conform 
statelor 

211180 1121.3  1121.3 837.3 284.0 

Contribu ii de asigur ri sociale de stat 
obligatorii 

212100 257.9  257.9 201.0 56.9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 
medical  achitate de angajator i angaja i 
pe teritoriul arii 

212210 50.5  50.5 39.7 10.8 

Deplas ri în interes de serviciu în interiorul 
rii 

222710 7.8 +25.9 33.7 13.1 20.6 

Deplas ri în interes de serviciu peste hotare 222720 37.0 -25.9 11.1 11.1 0 
Servicii editoriale 222910 15.6  15.6 0 15.6 
Servicii de cercet ri tiin ifice 222930 40.7  40.7 40.7 0 
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 18.5  18.5 0 18.5 
Indemniza ii pentru încapacitatea 
temporar  de munc  achitate din mijloace 
financiare ale angajatorului 

 
 

273500 

 
 

3.6 

  
 
3.6 

 
 
1.3 

 
 
2.3 

Alte cheltuieli curente 281900 0.3  0.3 0 0.3 
Procurarea activelor nemateriale 317110      
Procurarea combustibilului, carburan ilur i 
lubrifian ilor  

331110 10,5  10,5 10,5 0 

Procurarea materialelor pentru scopuri 
didactice, tiin ifice i alte scopuri 

335110 5,0  5,0 0 5,0 

Procurarea materialelor de uz gospod resc 
i rechizitelor de birou 

336110 9,5  9,5 4,4 5,1 

Total  1578,2 0 1578,2 1159,1 419,1 
 
 

Conduc torul organiza iei ________________Dr. Igor NICOARA 
 
Contabil ef                       ________________      Elena CUCIREAVAIA 
 
Conduc torul de proiect   ________________ Dr. Igor NICOARA 
 
 
 
Data: 27 noiembrie 2020  
 

 



 
 

Componen a echipei proiectului 

Cifrul proiectului 20.80009.7007.13 

Echipa proiectului conform contractului de finan are (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 
(conform contractului 
de finan are) 
 

Anul 
na terii 

Titlul 
tiin ific 

Norma de munc  
conform 
contractului 

Data 
angaj rii 

Data 
eliber rii 

1. Nicoara I. 1983 dr.  0,50 02.01.2020  
2. 

Alcaz V. 1948 dr. hab.  0,50 
02.01.2020  

3. Bogdevici O. 1963 dr. 0,50 02.01.2020  
4. Bolotin O. 1940 dr.  1,00 02.01.2020  
5. Burtiev R. 1950 dr. hab.  0,50 02.01.2020  
6. Ciobotaru V. 1948 dr.  0,25 02.01.2020  
7. Ghinsari V. 1945 dr. 0,25 02.01.2020  
8. 

Petuhov O. 1985 dr.  0,25 
02.01.2020  

9. Sîrodoev Gh. 1954 dr.  0,25 02.01.2020  
10. Stepanenco N. 1941 dr. 0,50 02.01.2020  
11. Chiriac V. 1955 dr. 0,25 02.01.2020  
12. Sidorenco E.  1978 dr. 0,25 02.01.2020  
13. Botnaru V. 1956  1,00 02.01.2020  
14. Cardane  V. 1979  1,00 02.01.2020  
15. 

Francovschi I. 1990 
 

0,25 
02.01.2020  

16. Isicico E. 1953  1,00 02.01.2020  
17. Jalalite G. 1951  0,50 02.01.2020  
18. Jeleapov V. 1983  1,00 02.01.2020  
19. Neaga V. 1933  0,50 02.01.2020 23.01.2020 

20. Pavlov P. 1947  0,25 02.01.2020  
21. Pocatilov V. 1936  0,50 02.01.2020  
22. Spian C. 1987  0,50 02.01.2020  
23. Troian S. 1989  0,50 02.01.2020  
24. Popuiac A. 1986  0,25 02.01.2020  

25. 
Nuca D. 1992 

 
0,25 

02.01.2020  

 

Ponderea tinerilor (%) din num rul total al executorilor conform contractului de finan are 16% 
 
 
 
 
 
 
Modific ri în componen a echipei pe parcursul anului 2020 



 
 

Nr Nume, prenume  Anul na terii Titlul tiin ific 

Norma de 
munc  
conform 
contractului 

Data angaj rii 

1. Neaga Vasile 1933  0,5 02.01.2020 

2. Francovschi Ion 1990 Dr 0,75 01.10.2020 

 
 
Ponderea tinerilor (%) din num rul total al executorilor la data raport rii 20% 
 
 
Conduc torul: organiza iei NICOARA Igor 
 
Contabil ef: CUCIREAVAIA Elena 
 
Conduc torul de proiect: NICOARA Igor 
 
Data: 27.11.2020 

 


