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Realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al 
semnalului de avertizare și a sistemului de confirmare locală 

Rezumatul etapei 
 

Obiectivul general al proiectului SPEIGN constă în elaborarea, realizarea, validarea unui Sistem complex de Prevenire a 
Exploziilor și Incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure 
majore. Principalul  obiectiv al proiectului constă în extinderea ofertei de servicii prestate de CO, respectiv instalarea, 
punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței SPEIGN dezvoltate și validate în cadrul proiectului.  
Obiectivele intermediare ale proiectului constă în dezvoltarea, implementarea și validarea elementelor individuale 
aferente SPEIGN, respectiv:  
- O1 - realizarea, punerea în funcțiune și validarea instalație pilot de tip server VPN care primește permanent informații de 

la rețeaua automata de alertare a P1 referitoare la producerea unui cutremur major într-o rază de 250 Km  fata de  zona 
de interes (Râmnicu Vâlcea); 

- O2 – pentru confirmarea alertării generate de O1 si evitarea alarmelor false se realizează, punerea în funcțiune și 
validarea unei instalație pilot care determina accelerația locala (în zona de interes) produsa de cutremur. Aceasta are si 
rol de rezerva in caz ca se întrerupe comunicația VPN - STS cu P1. Validarea locala prin senzor seismic aflat in puţ forat 
constituie o stație seismică care va fi integrata si monitorizata continuu de P1. 

- O3 - realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat local capabil să primească/prelucreze/decidă/valideze  
informațiile furnizate de O1 și O2 și să transmită semnal de comandă către electrovalvele consumatorilor individuali sau 
de grup (blocuri de locuințe) abonați la SPEIG - realizarea unor proceduri de întreținere / verificare a sistemului de 
protecţie implementat la diverși beneficiari (consumatori de gaze naturale); . 

 -   O4 -  realizarea, validarea și punerea în funcțiune a unor terminale montate la beneficiari alături de electrovalvele aflate 
pe branșamentele de gaze si vor acționa prin întreruperea furnizării de gaze la primirea informației de avertizare 
transmise de dispeceratul local; 

  -    O5  -  Diseminarea rezultatelor la manifestări știinţifice de prestigiu (cu comitet de program), articole în reviste de 

specialitate, comunicat de presă, relatare radio/TV pentru promovarea serviciului de protecţie la foc în caz de cutremure cu 

intensităţi locale majore.  

În acest context, principalele obiective și activităţi aferente realizate în etapa 1/ 2020 - Realizarea și punerea în 

funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al semnalului de avertizare și a sistemului de confirmare locală 

sunt: 

Act. 1.1. Alegerea și amenajarea locației - realizarea dispeceratului local; 
Act. 1.2. Instalarea-punerea în funcţiune a sistemului de telecomunicaţii STS și a unui server de date; 
Act. 1.3 Identificarea și verificarea/caracterizarea  zonei în care se va realiza puţul forat pentru sistemul local de măsurare a 

mișcărilor seismice și confirmare a avertizării; 
Act. 1.4. Realizarea forajului, instalarea si verificarea sistemului local de confirmare a avertizării; 
Act. 1.5. Studiul zonei de alertare in vederea stabilirii surselor seismice, instabilităţi locale, a faliilor, efectul cutremurelor 

vrâncene, acceleraţiile maxime (hazard, microzoare, verificarea chestionarelor seismice pentru zona vizata); 
Act. 1.6. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului local de măsurare a mișcărilor seismice - 

realizarea protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si cel real; 
Act. 1.7. Diseminarea rezultatelor prin publicarea / comunicarea de lucrări știinţifice; 
Act. 1.8. Diseminarea rezultatelor prin prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor în caz de cutremure de 

pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari și pagina web -  identificarea soluţiilor 
tehnice originale elaborate și protecţia proprietăţii industriale.  

În urma activităţilor desfășurate au fost realizate: 
- concepţia, dotarea și punerea în funcţiune a unui dispecerat local de preluarea a semnalelor de avertizare 

seismică de la dispeceratul seismic naţional INFP; 
- realizarea sistemului de măsurare / validare locală a mișcărilor seismice; 
- verificarea / validarea funcţionării comunicaţiilor bidirecţionale VPN / dispecerat seismic naţional INFP; 
- verificarea / validarea funcţionării sistemului de măsurare și achiziţie date pentru validarea locală a 

mișcărilor seismice; 
- diseminarea rezultatelor - prin:  

 două lucrări comunicate la manifestarea știinţifică de prestigiu GEOSCIENCE 2020 (Anexa I); 
 două articole de specialitate publicate în revistă indexată în bazele  de date internaţionale BDI 

(SCOPUS) (Anexa II),(Anexa III); 

 două pagini web-site: http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign și  
https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/ 

https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-I_Geoscience-2020-Book-of-Abstracts_23.11.2020.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-II_eea-68-3-2020-086-EN-lp-000.pdf.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-III_art-EEA-II-rev-oct-AB.pdf


 adresă informare a potenţialilor beneficiari (Anexa IX) și (Anexa X)  
 protecţia proprietăţii industriale /intelectuale - identificarea unei soluţii tehnice originale și 

protecţia acesteia prin înregistrarea la OSIM a unei cereri de Brevet de Invenţie  pentru Sistem 
complex de predicţie, de avertizare a mișcărilor seismice și de prevenire a incendiilor în urma 
avarierii instalaţiilor de utilizare de gaze provocate de cutremure majore - autori: TOADER 
Victorin1, CIOGESCU Ovidiu2, LINGVAY Daniel2, MIHAI Andrei1, ȘCHIOPU Mihaela2, LINGVAY Iosif2 (1-
P1; 2-CO) (Anexa IV)   

Având în vedere cele de mai sus se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa I/2020 a 
proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol de 
management al semnalului de avertizare și a sistemului de măsurare și confirmare locală a mișcărilor seismice au fost 
create condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente etapei II/2021 „Validarea solutiilor 
de laborator si demonstrarea functionalitatii intregului sistem de alertare, realizarea si punerea in functiune a 
terminalelor de comanda  la beneficiari” și a activităţilor aferente.  

 

Raportul Ştiinţific şi Tehnic 
 

1. Introducere 
 

În perspectiva dezvoltării durabile și sustenabile problematica predicţiei dezastrelor naturale - cum ar fi cutremurele – 
este o problematică teoretic complexă cu implicaţii materiale și sociale majore [1]. În cazul cutremurelor majore deseori se 
produce avarierea reţelelor de gaze - atât conductele din material polimeric [2, 3] cât și cele metalice [2, 4], în special cele 
afectate de diverse forme de coroziune [5-7]. În urma avarierii conductelor au loc scurgeri necontrolate de gaze urmate de 
explozii și incendii devastatoare - ceea ce duce la amplificarea daunelor materiale și a victimelor umane datorate cutremurelor. 

În acest context predicţia cutremurelor în scopul limitării pagubelor materiale și a victimelor umane este de o mare 
importanţă.  

Producerea cutremurelor și propagarea undelor seismice în teritoriu sunt fenomene greu predictibile cu precizie în timp și 
amplitudine. Numeroase studii scot în evidenţă faptul că cutremurele deși sunt precedate de anomalii în evoluţia unor 
parametrii precursori [8] (cum ar fi emanaţiile de radon [9-12], variaţii ale nivelului apei freatice [13], temperatura solului [14-
16], anomalii în propagarea undelor radio [17-19]  etc.)  prezicerea  producerii și a amplitudinii cutremurelor în baza acestor 
date prezintă un grad ridicat de incertitudine [20-22]. Închiderea preventivă a instalaţiilor de gaze în urma constatării unor 
anomalii în evoluţia parametrilor precursori sau a unor mișcări seismice de mică amplitudine (nepericuloase pentru reţelele de 
gaze ) nu este oportună deoarece poate provoca perturbaţii / incidente grave în furnizarea gazelor.   

Având în vedere aceste considerente, în perspectiva dezvoltării unui sistem de prevenire a exploziilor și incendiilor 
provocate de scurgerile necontrolate de gaze în urma deteriorării reţelelor de gaze datorate unor mișcări seismice majore, 
scopul proiectului constă în definirea caracteristicilor și performanţelor unui sistem de protecţie seismică a instalaţiilor de 
utilizare a gazelor naturale..   

 

2. Concepţie sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în 
urma cutremurelor de pământ 

 

În [23] au fost definite principalele caracteristici și performanţe pe care trebuie să îndeplinească un sistem complex de 
predicţie a cutremurelor și care asigură protecţia  instalaţiilor de gaze dintr-un perimetru / localitate dată, respectiv: 

 achiziţie de date precursoare cutremure din localitatea dată și transmiterea acestora spre prelucrare dispeceratul 
seismic naţional; 

 măsurarea / validarea intensităţii mișcărilor tectonice locale (în 3D);  
 generarea de semnal de comandă prin care se asigură închiderea (automată, în timp real și fără intervenţie umană)  

gazelor la branșamentele clădirilor racordate la sistem - numai în cazul când intensitatea mișcărilor seismice din 
localitate depășesc un nivel impus (considerat periculos);  

 comunicaţie digitală sigură - cu alimentare electrică autonomă UPS - între locul măsurării / evaluării intensităţii 
mișcărilor seismice locale și aquatoarele de execuţie (electrovane montate îninte de blocul de reglare/măsurare gaze a 
clădirilor protejate). 

În baza acestor considerente a fost conceput un sistem complex de predicţie a cutremurelor și de protecţie a instalaţiilor de 
gaze prezentat schematic în figura 1 [24].  

 

 

Fig. 1.. Schiţa de principiu a sistemului complex de 
predicţie a cutremurelor și de protecţie a instalaţiilor 

de gaze [24] 

 

Sistemul conceput (Fig. 1) este configurat în jurul unui dispecerat seismic naţional DSN în care se stochează și se 
prelucrează atât datele parametrilor precursori cât și caracteristicile (localizare epicentru, adâncime, intensitate etc.) din tot 
teritoriul monitorizat. Dispeceratul seismic naţional DSN este conectat cu un dispecerat local (zonal) DL computerizat printr-
un sistem de telecomunicaţii speciale care asigură permanent schimbul de date (pachetele de date P1 respectiv P2) între DSN și DL.  .  

https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-IX_Adresa-primarie.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-X_Adresa-Distrigaz-R.Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-IV_CBI_OSIM.pdf


Dispeceratul local DL are funcţii multiple, respectiv: 
 achiziţia de date privind atât parametrii precursori locali (evoluţia emanaţiilor de radon, evoluţia temperaturii scoarţei 

terestre etc) cât și a intensităţii locale a evenimentelor seismice - PPC. Transmiterea datelor achiziţionate local P1 
către DSN spre prelucrare (contribuind astfel la  o mai bună cunoaștere în domeniul fizicii pământului și implicit la 
creșterea acurateţii predicţiilor seismice); 

 în scopul punerii în stare de alertă, preluarea și prelucrarea informaţiilor P2 transmise de către DSN privind iminenţa 
unor evenimente seismice; 

 în cazul evenimentelor seismice cu intensitate locală periculoasă (peste un prag preimpus, programabil) generare se 
semnal comandă de închidere CI a gazelor prin aqvator specializat (electrovanele ElvGg1 - ElvBg…n montate 
înainte de blocul de reglare/măsurare a gazelor a consumatorului protejat); 

 preluarea și afișarea pachetului de informaţie privind starea închis/deschis (SElv1 …. SElv..n) a ElvGg1 - ElvBg…n. 
Transmiterea semnalului CI de comandă închidere a gazelor prin electrovanele ElvGg1 - ElvBg…n generat de 

dispeceratullocal DL (numai în cazul unor mișcări seismice majore, considerate periculoase în urma măsurării și validării 
locale a amplitudinii vibraţiilor seismice în 3D - pachetul de date PPC) este asigurată prin reţeaua de telecomunicaţii 
configurat prin staţia de emisie recepţie RTx1 (cuplat direct cu computerul dispeceratului local DL) și staţiile de emisie 
recepţie RTx2 - RTx..n instalate  în dreptul electrovanelor ElvGg1 - ElvBg…n din localitate respectivă. Reţeaua de 
telecomunicaţii format din RTx1  și  RTx2 - RTx..n este realizată cu staţii de emisie-recepţie de mică putere (de până la 20W), 
staţii care prevăzute cu antene corespunzător dimensionate asigură (pe o rază de cca. 25km) transmiterea / recepţionarea în 
mod de lucru digital (evitând astfel eventualele perturbaţii / interferenţe nedorite) a pachetelor de informaţii CI respectiv SElv1 
…. SElv..n.  

Toţi consumatorii electrici ai sistemului schiţat în figure 1 (sistemul de calcul din DSN, computerul din DL, sistemul de 
achiziţie date PPC, staţiile de emisie-recepţie RTx1  și  RTx2 - RTx..n și electrovanele ElvGg1 - ElvBg…n sunt prevăzuţi cu 
surse de alimentare autonome (UPS) prin care se asigură funcţionarea chiar și după întreruperea tensiunii (frecvent la 
cutremure majore) pe reţeaua de alimentare electrică.  

Având în vedere cele de mai sus, se constată că sistemul complex de predicţie a cutremurelor și de protecţie a instalaţiilor 
de gaze schiţat în Fig. 1 prezintă o serie de avantaje,cum ar fi: 

 consum redus de energie electrică; 
 asigură furnizarea de informaţii privind evoluţiile parametrilor precursori ai mișcărilor seismice dintr-o localitate 

dată către dispeceratul seismic naţional, date prin prelucrarea cărora crește nivelul de cunoaștere în domeniul fizicii 
Pământului - inclusiv predictibilitatea cutremurelor; 

 asigură validarea locală a intensităţii mișcărilor tectonice în 3D și închiderea automată în timp real - fără 
intervenţie umană - a branșamentelor de gaze în cazul depășirii unui prag periculos prestabilit; 

 comunicaţie bilaterală sigură între dispeceratul local și electrovanele branșamenteor de gaze racordate la sistem - 
se asigură validarea/confirmarea stării de închis/deschis a electrovanelor;  

 asigură prevenirea  exploziilor și incendiilor devastatoare în urma avarierii instalaţiilor de utilizare a gazelor 
datorate cutremurelor majore dintr-o zonă/localitate dată (unde sistemul este implementat) - în mod deosebit la 
instituţii publice, școli, internate, spitale, cămine de bătrâni etc. 

 

3. Realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al semnalului de 
avertizare și a sistemului de confirmare locală 

 

3.1.) Alegerea locației si realizarea dispeceratului 
 

Din motive de spaţiu disponibil pentru dispecerat  si teren adecvat în proximitate pentru realizarea forajului aferent 
sistemului de achiziţie de date seismice locale, s-a ales ca dispeceratul să fie realizat la sediul CO - din str. Ferdinand nr. 19 - 
Râmnicu Vâlcea (Fig. 2.) 

 

 

Fig.2. Locaţia aleasă pentru realizarea 
dispeceratului local cu sistemului de  

achiziţie de date seismice locale aferente 

 

3.2.) Instalarea-punerea in funcțiune a sistemului de telecomunicații VPN - STS și a unui server de date 
dispecerat - validarea instalație pilot 

 

Pentru asigurarea unei comunicații de date redundante s-a considerat că utilizarea unei conexiuni VPN dublata de o reţea 
locala la internet cu posibilitatea de transferare automata între ele asigura securitatea și fiabilitatea maximă. În acest context, 



conexiunea de date de la INFP spre ELECTROVALCEA se face prin STS ( 2 servere) cu o redundanta prin Telekom (1 
server). Schema generala a sistemului implementat este prezentată in Fig. 3.  

 

 

Fig. 3. Schema generală a dispeceratului 
local ELECTROVALCEA cu sistemul  de 

achiziţie de date seismice locale 

 

În baza schemei din Fig. 3. a fost amenajat spaţiul și s-a dotat cu echipamentele specializate dispeceratul local realizat 
(Fig. 4.).  

 

 

 

Fig. 4. Dispecerat 
ELECTROVALCEA, 

server de date 
digitizor și router cu 

facilitatea WAV 
Failover. 

 

 

3.3.) Identificarea și verificarea/caracterizarea  zonei în care se va realiza puţul forat pentru sistemul 
local de măsurare a mișcărilor seismice și confirmare a avertizării 

 

În Fig. 5 se prezintă schiţa de amplasament a forajului propus (curtea S.C. Electrovâlcea SRL și încadrarea în zonă).  
 

 

Fig. 5. Schiţa de amplasament a forajului propus 

 

În locaţia propusă (curtea S.C. Electrovâlcea SRL ) zgomotul de fond la suprafaţa solului a fost determinat cu un senzor 
independent informaţie ce s-a comparat cu datele similare de la stația seismică RMVG (Criogenie-Râmnicu Vâlcea) aflata la o 
distanta de cca. 11 Km in partea opusa a orașului. In ambele cazuri s-a constatat existenta a doua benzi de frecvente de zgomot.  

Zgomotului de fond a fost înregistrat pe axa z a unui accelerometru triaxial 3D produs de Kinemetrics (Episensor) conectat 
la același tip de digitizor utilizat la RMGV ELECTROVALCEA, Kinemetrics K2. în Fig. 6 se prezintă imagini privind 
determinarea zgomotului de fond în locul propus pentru forarea puţului aferent sistemului de senzori și traductoare petru 



achiziţie de date locale. Din rezultatele înregistrate se observă că (Fig. 7.) zgomotul este relativ mare și are două frecvenţe 
predominante, 25 Hz si una mai atenuată la 10 Hz. 

 

 

Fig. 6. Verificarea 
/ calibrarea 

detectorului de 
vibraţii 3D și a 

compasului 
aferent - cuplarea 

cu digitizor K2 
 

  

 

Fig. 7. Zgomot la suprafaţa 
solului pe semnalul de 

accelerație pe axa verticala 
(Râmnicu Vâlcea) 

 

 

3.4.) Realizarea forajului, instalarea si verificarea sistemului local de confirmare a avertizării 
 

Sistemul de achiziţie date precursoare și  măsurarea 3D a intensităţii locale a mișcărilor seismice (PPC - conform Fig. 1.) a 
presupus montarea senzorilor și traductoarelor aferente PPC, respectiv traductoare prin care se asigură achiziţia de date pe de o 
parte privind evoluţia parametrilor precursori (detector de radon tip Radon Scout Plus fabricat de SARAD GmbH - Germany) 
si traductor de temperatură tip PT100) iar pe de altă parte amplitudinea locală a mișcărilor tectonice  (traductor de vibraţii 3D 
tip HYPOSENSOR FBA ES-DH fabricat de Kinemetrics - USA conectat la sistem printr-un digitizor tip K2 - Kinemetrics). 
Din considerente tehnice senzorul de temperatură și traductorul de vibraţii se impun a fi montate într-un puţ forat de minim 
40m adâncime. Schiţa de amplasare /montare a traductoarelor este ilustrată în Fig. 8. [24]. 

Conform Fig. 8., traductorul de vibraţii SV este montat între perle de sticlă PS într-un puţ forat PF adânc de 40m și 
diametrul D-PF de Φ 350mm. Pentru protecţia SV și a senzorului de temperatură ST acestea sunt montate într-un tub de 
protecţie din PVC - cu diametrul d-TPVC Φ 120mm. Spaţiul dintre TPVC și diametrul puţului forat D-PF este umplut cu pietriș 
P (1-3 cm) prin care se asigură difuzia radonului spre detectorul  de radon SRn   montat în căminul de vizitare CV  realizat din 
beton armat și acoperit cu un capac metalic CM. Tubul de protecţie din PVC TPVC este acoperit cu un capac C realizat tot din 
PVC [24]. 

În Fig. 9 se ilustrează imagini de la realizarea forajului și montarea tubul de protecţie din PVC TPVC. 

În Fig. 10 se prezintă imaginea detailată a traductorul de vibraţii 3D. 
În scopul bunei stabilizări în fundul puţului, detectorului de vibraţii a fost așezat într-un pat de perle de sticlă Φ 4mm 

fabricat de MARIENFELD - Czech Republic (Fig. 11.).  
În Fig. 12 se ilustrează lansarea în puţul forat a detectorului de vibraţii. 
În Fig. 13 este prezentat detectorul de radon SRn montat în căminul de vizitare CV. 
Transmiterea parametrilor măsuraţi PPC din căminul de vizitare la computerul dispeceratului local DL se realizează cu 

cabluri de semnal adecvate pozate într-un canal de cablare.  



 

Fig. 8. Schiţa pentru amplasarea traductoarelor [24] 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Forajul și montarea tubului de 
protecţie 

Fig. 10. Traductorul de vibraţii 3D 
HYPOSENSOR FBA ES-DH 

Fig. 12. Lansarea traductorului de 
vibraţii în tubul de protecţie 

  

 
 

Fig. 11. Perlele de sticl - turnarea  în tubul de protecţie a puţului forat 
Fig. 13 detectorul de radon SRn (SARAD-

Germany)montat în căminul de vizitare  
 

Sincronizarea timpului digitizorului a fost realizează prin GPS cu antena din Fig. 14. 
 



 

Fig. 14.. Antena GPS necesară corecției de timp (ora exactă) pentru digitizor 

 
După punerea în funcţiune a dispeceratului local cu sistemul de achiziţie de date aferent a fost demonstrat funcționarea 

sistemului prin înregistrarea răspunsului senzorului din foraj la cutremurul produs in Grecia (Dodecanese, 30.10.20, Mw = 7, 
10 Km adâncime). Semnalele seismice și timpii de propagare înregistraţi la Râmnicu Vâlcea-ELECTROVÂLCEA-RMGV 
(comparativ cu semnalele similare înregistrate în alte puncte din România) sunt prezentați în Fig. 14 și în Tabelul 1.  

 

 

Fig. 14. Ecourile pe 
teritoriul României a 
evenimentului seismic 

produs in Grecia 
(Dodecanese, 30.10.20, 

Mw = 7, 10 Km 
adâncime) 

 
Tabelul 1. înregistrări în România ale cutremurului din 30. 10. 2020- Mw = 7, Grecia 

 

 

Testarea conexiunii digitizorului la PC-ul server se realizează permanent prin afișarea pe programul de achiziție 
date(ilustrat în Fig. 15. In partea dreapta a Fig. 15 cuprinde leduri și indicatoare care arată starea conexiunii cu digitizorul. 
Mesajele sunt transmise continuu în pachete care sunt memorate, despachetate, verificate prin CRC, analizate (depășire praguri 
stabilite) și salvate continuu în format „sac”.. 



 

Fig. 15. Program de 
achiziție date de la 

digitizorul K2. 

 

Primele date achiziționate din foraj s-au referit la instalarea senzorului (poziția lui în foraj, înclinare și rotire). În  Fig. 16. 
se observă că unghiul axei X fata de nord este de 298,3 grade. În prezent acesta s-a stabilizat la 298,1 grade. Inclinaţia a fost 
corectată software din digitizor. S-a constatat că există un zgomot in banda de 30 Hz. În Fig. 16 spectrograma indică 
frecvenţele la care zgomotul este continuu 24 ore. Analiza Power Spectral Density de asemenea pune în evidenţă benzile de 
frecvenţe în care există vibrații permanente. Amplitudinea relativ redusă a zgomotului de fond confirmă corectitudinea 
amplasării și a adâncimii de pozare a senzorului in foraj. 
 

 

Fig. 16. Zgomot 
pe semnalul de 

accelerație 
vertical in stația 
RMGV (foraj). 

 

O analiză spectrală mai detaliata este prezentat în Fig. 17. S-a utilizat un filtru trece sus cu frecvenţa de 0.03 Hz. Două 
frecvenţe predomină spectrul: 28,3 Hz și cu o amplitudine mai mică 0,3255 Hz. O reprezentare 3D a evoluției Power Spectral 
Density (PSD), Power Density Function (PDF) si frecvenţă este în partea dreapta a figurii. Se observă că la frecvenţe joase 
PSD are valori mari. 

Comunicația dintre dispecerat si INFP este permanent verificată prin trimiterea unui mesaj la fiecare secundă. In cazul in 
care nu se primește un răspuns din 5 încercări se schimba automat serverul client din INFP. Intr-un fișier se memorează  
întreaga activitate. Un exemplu pentru dispeceratul de la ELECROVALCEA (RMGV) este în Fig. 18. Notațiile „logs_185”, 
„logs_91” si „logs_165” se refera la cele 3 servere client care asigura transmiterea mesajelor de informare – avertizare.  Prin 
„ON” se anunța ca s-a realizat conexiunea, prin „Off” se informează ca operatorul a oprit programul de avertizare, prin „Off-w 
err” este marcata lipsa de răspuns a clientului iar prin Off-Test simularea unui mesaj de avertizare care nu acționează oprirea 
gazelor. Se observa ca după un mesaj „Off-w err” se modifica serverul client. Importanta este stabilitatea rețelei de date si mai 
puțin viteza de transfer. Din analiza timpilor de conectare si deconectare s-a ajuns la o medie de 0.1985 secunde cu un maxim 
de 3.39 secunde si o deviație standard de 0.574. 

 
 



 

Fig. 17. Analiza zgomotului 
înregistrat de senzorul din 
foraj (axa orizontală X) pe 

perioada unei zile 

  

 
 

Fig. 18. Verificarea calității 
conexiunii Dispecerat VL – 

INFP. 

 

3.5.) Studiul zonei de alertare in vederea stabilirii surselor seismice, instabilităţi locale, a faliilor, efectul 
cutremurelor vrâncene, acceleraţiile maxime (hazard, microzoare, verificarea chestionarelor 
seismice pentru zona vizata) 

 

Harta Geologică a zonei vizate (după harta geologica L-34-XXV 1:200000 a Institutului Geologic Român, 1968) este 
prezentat în Fig. 19. 

Primul studiu care s-a realizat după realizarea forajului (bazat pe probe luate in timpul forării) a urmărit determinarea 
litologiei zonale. Variația vitezei undelor de suprafață în partea superficială a crustei terestre poate fi cauzată de: prezența 
acviferelor, distribuția granulometrică prezentă în roci, densitatea rocilor, gradul de consolidare și gradul de cimentare.  

Sedimentele Quaternare din zona municipiului Râmnicul Vâlcea au fost prelevate din forajul realizat de CO - 
ELECTROVÂLCEA SRL cu dimensiunea de 12” până la adâncimea de 40 m. În timpul procesului de forare, detritusul 
rezultat în urma forări a fost prelevat, etichetat și împachetat. Probele de detritus au fost prelevate ca probe compozite care 
reflectă întreaga litologie întâlnită într-un interval de prelevare. Intervalul de prelevare a fost de 3m , iar ultimii 4 m din foraj 
rata de prelevare a fost crescută la o proba pe  metru.  

Probele de detritus prelevate din foraj au fost analizate folosind metoda granulometrica și  astfel din fiecare proba 
analizata au rezultat trei clase granulometrice : pietriș, nisip și argile. Litologia aferentă forajului de la Râmnicu Vâlcea este 
reprezentată în procente de masă pentru diferite clase texturale. Rezultate analizei granulometrice indică faptul că în partea 
superioara a forajului și în partea inferioară a forajului predomină arenitele (nisipuri) și ruditele(pietrișurile), iar în partea 
mediană a profilului predomină lutitele (argile). Concentrația de arenit de-a lungul profilului litologic nu urmează un model, 
dar concentrațiile de nisip maxime sunt observate după scăderea și înainte de creșterea  concentrației de pietriș.  

Caracterizarea litologica a unui site seismic  ne ajuta să înțelegem proprietățile geologice ale solului care influențează 
propagarea undelor seismice. Informațiile litologice asociate fiecărui site seismic ajuta la evidențierea efectelor locale care 
joacă un rol important în modificările de intensitate ale mișcării pământului. In acest fel modificări anormale ale valorilor 
maxime de accelerație (PGA) pot fi explicate. Sedimentele sintectonice din Cretacic superior – Miocen median ale Depresiunii 
Getice sunt acoperite de cuvertura postectonică Miocen-Quaternară, care se întinde spre sud peste platforma Moesică. Aceste 
formațiuni sunt predominant compuse din: argile, nisipuri, cărbuni, pietrișuri, marne și depozite de loess (figura e1).  

Probele analizate provin din detritusul provenit în urma procesului de foraj. Rata de prelevare a probelor a fost de o proba 
la fiecare 3 metri până la adâncimea de 36m, iar după aceasta adâncime rata de prelevare a crescut la o probă pe metru. S-au 
prelevat 16 probe de detritus de aproximativ 2 kg fiecare. Probele au fost împachetate și etichetate cu intervalul corespunzător. 
De asemene, pentru fiecare probă analiza s-a selectat cel mai mare clast găsit pe sita de 2mm. Folosind un micrometru digital 
s-a determinat diametrul maxim al clastelor pentru fiecare proba în parte. Dimensiunea maxima a clastelor ne indică informații 
utile despre condițiile hidrodinamice  existente in momentul depozitarii sedimentelor și despre sursa rocilor sedimentare. 
Probele colectate cântăresc mai mult de 1 kg și cu cât proba este mai mare cu atât analiza granulometrica este mai precisă. 
Proba originală a fost bine amestecată și aleatoriu s-au luat 100g, astfel au rezultat 16 probe de aproximativ 100g.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 19. Harta Geologică a zonei studiate (după harta geologica L-34-XXV 
1:200000 a Institutului Geologic Român, 1968) 

Fig. 20. Procente de masa pentru pietriș,  
nisip, argilă și dimensiunea maxima a 

clastelor. 
 

Probele de 100g au fost etichetate fiecare cu intervalul de adâncime corespunzător și au fost uscate în etuvă la 700C timp 
de 24 ore pentru a elimina apa. Scăzând  din greutate probei ude greutatea probei uscate aflăm concentrația de apă din 
detritusul analizat. După ce probele au fost uscate și cântărite, operațiunea de sitare umedă a fost realizată. S-a folosit o sită de 
62-microni pentru a separa nisipul de argilă și o sită de 2 mm pentru a separa pietrișul de nisip. Astfel, dintr-o proba au fost 
obținute două probe pentru fiecare interval de adân-cime analizat. O proba este reprezentată de fracția ruditică (pietriș) rămasă 
pe sita de 2 mm, iar pe ultima sită (63 microni) am prelevat fracția arenitică (nisip). Fracția arenitica si ruditică sunt introduse 
din nou in etuvă timp de 24 ore și la o temperatura de 700C pentru a fi uscate. După 24 ore cele 32 de probe obținute (2 pe 
interval) sunt din nou cântărite. Greutățile obținute după fiecare cântărire au fost centralizate într-un tabel în care prima 
coloană reprezintă intervalul de adâncime ,iar în cea de-a doua coloană avem trecută masa probei uscate.  

Ultimele doua coloane sunt reprezentate de masele fracțiilor ruditice si arenitice obținute în urma sitării umede a probelor 
din coloana a doua. În Fig. 20 sunt reprezentate in procente concentrațiile de pietriș, nisip și argila de la 0m la 40 m. In partea 
superioară a profilului litologic , conținutul total de pietriș este cuprins intre 50% si 59%. Intre 6m si 33 m conținutul de pietriș 
scade considerabil , variind între 7% și 17%. La partea inferioară a profilului conținutul de pietriș crește din nou. Conținutul de 
nisip variază de la 61% la 16 % și nu pare să urmeze un model. Cele mai mari concentrații de nisip sunt observate după o 
descreștere a pietrișului și înainte de o creșterea a acestuia. Aceasta ne indică o trecere de la un faciesul de pietriș nisipos-
argilos (msG) la argila pietroasă (gM) și respectiv tranziția de la argilă pietroasă la pietriș nisipos argilos. Conținutul de argilă 
de-a lungul profilului litologic este invers proporțional cu conținutul de pietriș. Procentele cele mai mari de argilă sunt găsite în 
partea mediană a profilului (6-33m). Conform clasificării lui Folk pentru sedimentele întâlnite în mod frecvent care conține 15 
clase de sedimente care au fost definite folosind procentele de masă ale claselor granulometrice. Folk combina silt-ul și argila 
în clasa lutitelor, iar această diagramă este utilă pentru a evidenția efectele transportului asupra granulelor de sediment. Din 
această cauză, cel mai important criteriu este reprezentat de conținutul de pietriș (rudit). 

Ruditele sunt sedimentate prin intermediul proceselor de sedimentare fluviatile care implica mișcarea sedimentului prin 
eroziune și depunerea acestuia pe albia râurilor. Astfel, fracțiile ruditice au nevoie de o energie de transport mare si se 
corelează bine cu dimensiunile maxime ale clastelor.  

Conținutul de nisip variază de la 61% la 16 % și nu urmează un model. Cele mai mari concentrații de nisip sunt observate 
după o descreștere a pietrișului și înainte de o creșterea a acestuia. Aceasta ne indică o trecere de la un faciesul de pietriș 
nisipos-argilos(msG) la argila pietroasă (gM) și respectiv tranziția de la argilă pietroasă la pietriș nisipos argilos. Conținutul de 
argilă de-a lungul profilului litologic este invers proporțional cu conținutul de pietriș. Procentele cele mai mari de argilă sunt 
găsite în partea mediană a profilului (6-33m). 

Aceste rezultate înregistrate - Fig. 20 - sunt specifice depresiunii Getică situată în fața Carpaților Meridionali și care 
cuprinde o mare parte a avanfosei Carpaților Meridionali. Aceasta  s-a format ca răspuns  al contactului tectonic dintre Moesia 
si Orogenul Carpaților Meridionali. Acesta este format dintr-un sistem de patru pânze majore (pânza Getică, Pânza 
Supragetică, Panza de Severin, și Pânzele Danubiene) - Fig. 21 - trei dintre aceste pânze conțin un fundament de tip continental 
(Krézsek et al. 2013). 



 

Fig. 21. Harta tectonică simplificată a Carpaților 
Românești. 

H- Bazinul Hațeg, P-Bazinul Petroșani, TB-Bazinul 
Titești-Brezoi , CFB- Foredeep-ul Carpatic, PCL- Falia 

pericarpatică. 
Vârsta deformărilor : J3 Jursaic superior, K1-Apțian-

Albian, K2- Campanian - Machstricțian, Pg3-M1 –
(Oligocen superior) - Burdigalian inferior. 

Versiune harta rescrisă de (Krézsek et al. 2013) după 
(Sandulescu 1988, Bădescu 2005, Schmid et al. 2008). 

 

 

În scopul evaluării hazardului seismic din zona  vizată (municipiul Râmnicu Vâlcea) au fost elaborate hărți cu sursele 
seismice și faliile zonale care pot genera seisme. Zonele seismice care pot influenta hazardul  in amplasamentul orasului 
Ramnicu Valcea sunt: zona subcrustala Vrancea-VRI (Fig. 22 și Tabelul 2) și zona crustale din Romania: Fagaras (FG) (care 
contine si cutremurele din zona Bradisor, Lotru) si Campulung-CP, marcate cu un singur dreptungi roșu pe harta sub numele 
de CMP. Celelalte zone crustale: Depresiunea Transilvaniei–TD, Vrancea–EV, Zona Danubiana–DA din Romania si Zona 
IBAR din Serbia (Figura 23 si Tabelul 2) nu contribuie la hazardul seismic din municipiul Râmnicu Vâlcea.   
 

 

 

Fig. 22. Distribuția cutremurelor subcrustale din zona 
Vrancea 

Fig. 23. Distributia cutremurelor crustale ce afecteaza 
amplasamentele localităţilor de studiat și schitarea zonelor 

seismogene asociate 
 

Tabelul 2. Caracteristicile surselor seismice, date statistice necesare în estimarea hazardului seismic: 

Sursele 
seismice 

Adancimea 
medie 

Mmin Mmax b Imin Imax bi  i Rata activitatiii seismice 

VRI 130 5.0 7.7 0.72 4.0 10.5 0.48 1.10524 1.762380 

VRN 20 3.0 5.9 0.91 2.5 6.5 0.60 1.38293 0.514526 
FG 15 4.0 6.5 0.57 5.0 8.5 0.38 0.8662 0.247403 
CP 15 4.0 5.0 0.66 5.0 6.0 0.44 1.01820 0.0865384 
TD 10 4.0 6.5 0.89 5.0 7.0 0.59 1.36774 0.010254 

 

În baza celor de mai sus au fost stabilite curba de hazard seismic pentru amplasamentul Râmnicu Vâlcea pentru o perioada 
de expunere de un secol  (Fig. 24), valorile intensitatilor pentru diferite perioade de revenire (Tabelul 3) și valorile probabi-
lităţilor anuale de depășire pentru diferite intensităţi (Tabelul 4). 
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Fig. 24. Curba de hazard seismic pentru 
amplasamentul Râmnicu Vâlcea pentru 

o perioada de expunere de un secol. 

 

Tabelul 3. Valorile intensităţilor pentru diferite perioade de revenire în amplasamentul Râmnicu Vâlcea 
Amplasament Long E Lat N I(Tr=50ani) I(Tr=100 ani) I(Tr=150 ani) I(Tr=200 ani) I(Tr=500 ani) I(Tr=1000) I(Tr=2000) 

Rm. Vâlcea 24.366 45.099 5.59 6.06 6.28 6.43 6.91 7.21 7.48 

Tabelul 4. Valorile probabilităţilor anuale de depășire pentru diferite intensităţi în amplasamentul Râmnicu Vâlcea 
Amplasament Long E Lat N Pa (I=2) Pa(I=3) Pa(I=4) Pa(I=5) Pa(I=6) Pa(I=7) Pa(I=7.5) Pa(I=8) Pa(I=8.5) 

Rm. Vâlcea 24.366 45.099 8.48E-01 4.42E-01 1.57E-01 4.58E-02 1.13E-02 1.70E-03 4.71E-04 9.12E-05 6.62E-07 
 

Au fost elaborate hărți de hazard și faliile zonale, shake map (accelerații maxime, intensitate instrumentală) pentru 
cutremure vrâncene și locale care afectează zona vizată. Hărțile de hazard seismic indică probabilitatea de apariție a unui 
cutremur (sau depășire a unui parametru caracteristic precum accelerație sau intensitate) într-o anumită zonă și perioadă de 
timp. În Fig. 25 și Fig. 26 sunt prezentate  hârțile PGA si de hazard seismic care vizează zona municipiului Râmnicu Vâlcea. 
 
 

 

Fig. 25. Zonarea valorilor de vârf ale accelerației 
terenului (PGA) pentru proiectare cu interval mediu 
de revenire de 225 ani si probabilitate de depășire de 
20% în 50 de ani (recolorată după codul seismic de 

proiectare P100-1-2013) - zona vizată: 0.25g. 

Fig. 26. Harta de hazard seismic calitativ pentru perioada de 
revenire de 1000 de ani. Harta a fost realizată în cadrul luucrării 
Evaluarea Riscurilor de Dezastre la Nivel Național - în anul 2017 

 

În Fig. 27 și Fig. 28. se prezintă hărțile ShakeMap pentru cutremure cu magnitudinea mai mare de 4R cu epicentrele în 
doua zone care pot afecta Râmnicu Vâlcea. 

În concluzie, Râmnicu Vâlcea se încadrează în zona în care accelerația maximă este de 0,25g pentru 
cazul când în Vrancea se produce un seism cu magnitudinea mai mare de 7.4R,  

intensitate microseismică VIII. 



 
3.6.) Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului local de măsurare a 

mișcărilor seismice - realizarea protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor 
dintre mediul simulat si cel real 

 

 Testarea funcționarii ansamblului s-a realizat atât în condiții de simulate cât si reale cu ajutorul programelor de test 
înglobate in software-ul instalat la CO - Electrovalcea SRL si la P1- INFP. Condițiile reale s-au realizat de către cutremurul 
avertizat din 22.10.2020, ML = 4 R, 123 Km adâncime. Pentru a fi posibil acest lucru pragurile au fost coborâte. 
Testarea senzorului de acceleraţii din puţul forat se referă la poziția lui și la mesajul de avertizare rezultat din depășirea 
accelerațiilor prestabilite. El este fixat în foraj între bile de sticla și se poate mișca în timp. Pentru rotație se utilizează compasul 
aflat în senzor si un program special realizat in acest scop (Fig. 27). Cele doua aplicații determină înclinarea și rotirea accelero-
metrului. Înclinarea determină un offset al accelerației care se poate anula cu ajutorul unui software inclus in digitizor. Offsetul 
accelerațiilor si nivelul pragurilor se poate stabili cu același software de achiziție (Fig. 28.). În Fig. 28. se observa pe semnalele 
de accelerații pulsuri. Acestea sunt generate de compasul aflat în accelerometru. Stabilind pragurile sub aceste limite se va 
genera un mesaj de avertizare. 

 
 

Fig. 27. Verificare poziţiei senzorului de acceleraţii Fig. 28. . Verificarea offset accelerații, stabilire praguri avertizare. 
 

Software de simulare, procedura de testare transmitere mesaj de avertizare seismică 
Serverul client aflat in INFP și la care sunt conectați utilizatorii are facilitatea de verificare a conexiunii prin transmiterea 

unui mesaj de test utilizând aceleași etape ca în cazul unei avertizări. In Fig. 29 se observa mesajul „Test server” care se va 
memora pe PC-ul utilizatorului.  

 

 

Fig. 29. Testare transmitere 
mesaj de avertizare  

INFP → Electrovalcea. 



Raport de test care cuprinde lanțul de decizie de la P1, confirmarea CO, răspunsul dispeceratului prin transmiterea 
comenzilor la beneficiari prin aplicația  realizată de CO. Se precizează timpii de răspuns și se verifică generarea fișierelor de 
raport pe fiecare segment de decizie. Procedurile de test vor fi utilizate de CO si după terminarea contractului pentru 
întreținerea și verificarea sistemului.  

Raportul este generat de un seism real (ML = 4R, 2020/10/22 20:21:43.71, adâncime 123 Km) si este similar cu unul 
simulat. Localizarea seismului este prezentata în Fig. 30 cu formele de undă în Fig. 31 (accelerații, au fost selectate cele mai 
apropiate stații de epicentru, Nehoiu NEHR și Bisoca BISRR și destinația în Râmnicu Vâlcea RMGV). 

 

 

Fig. 30. Localizarea 
cutremurului 
avertizat din 

22.10.2020, ML = 4 
R,  

123 Km adâncime. 

 

Fig. 31. 
Înregistrarea 

accelerațiilor în 
Râmnicu Vâlcea 
(foraj RMGV), 

Nehoiu (NEHR) si 
Bisoca (BISRR), 

seism 4R. 

 

Semnalul de avertizare a fost transmis de către serverul INFP (Fig. 32). După detectarea cutremurului si încadrarea lui ca 
eveniment, mesajul de avertizare este preluat de 3 aplicații tip server client (notate cu 2) la care sunt conectați beneficiarii săi 
(Fig. 32). Transferul de informații trece prin mai multe etape: se primește avertismentul seismic (1) care este transmis printr-un 



server client (2) către aplicații dedicate (3a) unde se determină dacă epicentrul se află în zona selectată, atunci nivelul de 
avertizare este afișat (3b) alături de localizarea cutremurului (3c). Aplicația notata cu (3) rulează pe un PC la client, inclusiv la 
Râmnicu Vâlcea ca în Fig. 33. . 

 

 

Fig. 32. Etapele 
de transmitere a  

semnaluluide 
avertizare 1-2-3 
 de la serverul 

INFP  
către clienți. 

  

Fig. 33. Primirea 
mesajului de 
avertizare în 

dispeceratul local 
din Râmnicu 

Vâlcea. 

 

Avertizarea generata de serverul INFP trebuie să fie confirmată - înainte de blocarea alimentării cu gaze a beneficiarilor - 
de senzorul local din Râmnicu Vâlcea și de programul de avertizare al zonei vecine Câmpulung Făgăraș. În Fig. 34. este 
prezentata implementarea a două sisteme de detectare a evenimentelor care se pot produce în zona Câmpulung Făgăraș și 
confirmarea evenimentelor folosind accelerometrul din forajul local (din curtea CO - Râmnicu Vâlcea). Aceste programe 
rulează pe un server din Râmnicu Vâlcea și asigură detectarea evenimentelor într-o zonă apropiată de localitate (ultimul 



cutremur major s-a produs în 1916 cu Mw = 6,4) și evită alarmele false sau cu un nivel scăzut. Avertizarea globala (Fig. 34) 
include mesajul trimis de INFP (Fig. 32), detectarea Câmpulung Făgăraș (va fi activ și pentru Vrancea) și forajul local. Dacă 
aceste 3 condiții sunt îndeplinite, comanda de blocare a gazului este transmisă. 
Fiecare etapa este memorata în fișiere de tip „log”: 

 Detectarea evenimentului, AlarmSvr_201022ea.log: 20/10/22 20:22:08.74 4.0 c:\liviu\msg_ews_1603398096.tx; 
 Recepția mesajului InfoAlert_PC_201022_RV.log: 20/10/22 20:22:08 Alert Level 0; 20/10/22 20:22:11

 ON; 
 Generarea mesajului de avertizare pe PC-ul de la Electrovalcea, info201022.txt: Level 0; 
 Confirmarea transmiterii avertizării de INFP: 20/10/22 20:22:13 2CE1C1A87xxxxxxC0000000028BE6877 

5.2.247.122 On logs_165 RMGV. 
cea ce decodat înseamnă: cutremurul s-a produs la ora 2020/10/22 20:21:43.71 (timp calculat conform buletinului seismic 
INFP), a fost detectat si evaluat la 2020/10/22 20:22:08.74, recepționat la 20/10/22 20:22:08, confirmat la 20/10/22 20:22:13. 
Codul 2CE1C1A87xxxxxxC0000000028BE6877 reprezintă clientul, in acest caz Electrovalcea SRL. IP-ul in acest caz este 
5.2.247.122 iar serverul client de la care s-a trimis mesajul este XXXXXXX.  

Programele de avertizare locala și detecție Câmpulung Făgăraș parcurg aceleași etape. Cele trei mesaje aflate în fișiere cu 
acces în rețea sunt preluate ca „Avertizarea globală” (notație din Fig. 34.) si transmise către programul de blocare a gazelor. In 
cazul prezentat a avut loc un cutremur real dar simularea se face prin generarea acelorași fișiere. Serverul client (Fig. 32 notație 
2) transmite mesaje de verificare (test) care se înregistrează pe calculatorul clientului sub forma:  20/08/29 03:19:29 
2CE1C1A87xxxxxxC0000000028BE6877 5.2.247.122 Off-Test logs_185 RMGV.  
 
 

 

Fig. 34. Detectarea 
evenimentelor locale 

utilizând senzorul  
din forajul de la  

CO - ELECTROVALCEA  

 

3.7.) Diseminarea pe scară largă a rezultatelor 
 

Pe tor parcursul derulării lucrărilor Etapei I/2020 a proiectului echipele de lucru de la CO și P1 s-au preocupat permanent 
de diseminarea pe scară largă a rezulratelor.  

 două lucrări prezentate la manifestarea știinţifică de prestigiu GEOSCIENCE 2020, București (virtual) 20-22 

noiembrie (Anexa I), respectiv:  
 Victorin-Emilian Toader, Constantin Ionescu1, Alexandru Marmureanu, Andrei Mihai, Iosif Lingvay, Ovidiu 

Ciogescu, Application of earthquake early warning system for gas distribution protection (Anexa V) 
 Andrei Mihai, Relu-Dumitru Roban, Victorin Emilian Toader, Iosif Lingvay, Ovidiu Ciogescu, The 

lithological column of ramnicu valcea seismic site based on drill cuttings and implications in seismology 

(Anexa VI) 

Lucrările în extensor (Anexa VII)   și (Anexa VIII)  urmează să apară în volumul de lucrări a 
conferinţei indexat în baze de date internaţionale (SCOPUS) 

 două articole de specialitate publicate în revistă indexată în bazele  de date internaţionale BDI (SCOPUS), 
respectiv: 
 Ovidiu CIOGESCU, Victorin TOADER, Andrei MIHAI, Mihaela ȘCHIOPU, Adriana BORȘ, Iosif 

LINGVAY, Prevention of Explosions and Fires Caused by Earthquakes [Prevenirea exploziilor și 

https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-I_Geoscience-2020-Book-of-Abstracts_23.11.2020.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-V_GEOS_VictorinT-2.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VI__Geoscience2020MihaiAndrei.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VII_toader_eewsg.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VIII_geoscience_mihai.-andrei_f.pdf


incendiilor provocate de cutremurele de Pământ], EEA-Electrotehnică, Electronică, Automatizări, Vol.68 

(3), 2020. pp. 86-93 (Anexa II);  
 Victorin Emilian TOADER, Ovidiu CIOGESCU, Andrei MIHAI, Daniel LNGVAY, Adriana BORȘ, Iosif 

LINGVAY, Complex system for earthquake prediction and protection of gas installations, EEA-

Electrotehnică, Electronică, Automatizări, Vol.68 (4), 2020. - în curs de apariţie(Anexa III); 
 două pagini web-site:  http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign și 

                                                        https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/ 
 două adrese informare a potenţialilor beneficiari principali, respectiv: 

 către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 693/3.12.2020 (Anexa IX); 

 către distribuitorul de gaze naturale din Râmnicu Vâlcea nr. 694/3.12.2020. (Anexa X)   
 

3.8.) Protecţia proprietăţii industriale 
 

În urma desfășurării activităţilor aferente etapei 1/2020 a fost identificat o soluţie tehnică originală pentru care au fost 
întocmite documentele aferente depozitului naţional reglementar și a fost înregistrat la OSIM cererea pentru Brevetul de 
Invenţie Sistem complex de predicţie, de avertizare a mișcărilor seismice și de prevenire a incendiilor în urma avarierii 
instalaţiilor de utilizare de gaze provocate de cutremure majore - autori: TOADER Victorin1, CIOGESCU Ovidiu2, 

LINGVAY Daniel2, MIHAI Andrei1, ȘCHIOPU Mihaela2, LINGVAY Iosif2 (1-P1; 2-CO) (Anexa IV)   
 

4. Concluzii 
 

Susţinut de 34 figuri reprezentative, 4 tabel, 24 referinţe bibliografice și 10 anexe au fost prezentate lucrările / activităţile 
desfășurate în cadrul etapei I/2020 „Realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol de management al 

semnalului de avertizare și a sistemului de confirmare locală” a proiectului 12PTE/2020 - ESELFBio. Astfel se prezintă 
rezultatele obţinute înurma desfășurării activităţilor: 

Act. 1.1. Alegerea și amenajarea locației - realizarea dispeceratului local; 
Act. 1.2. Instalarea-punerea în funcţiune a sistemului de telecomunicaţii STS și a unui server de date; 
Act. 1.3 Identificarea și verificarea/caracterizarea  zonei în care se va realiza puţul forat pentru sistemul local de 

măsurare a mișcărilor seismice și confirmare a avertizării; 

Act. 1.4. Realizarea forajului, instalarea si verificarea sistemului local de confirmare a avertizării;  
Act. 1.5. Studiul zonei de alertare in vederea stabilirii surselor seismice, instabilităţi locale, a faliilor, efectul 

cutremurelor vrâncene, acceleraţiile maxime (hazard, microzoare, verificarea chestionarelor seismice 
pentru zona vizata) - din care a rezultat că Râmnicu Vâlcea se încadrează în zona în care accelerația 
maximă este de 0,25g pentru cazul când în Vrancea se produce un seism cu magnitudinea mai mare de 
7.4R, intensitate microseismică VIII.; 

Act. 1.6. Testarea funcţionarii ansamblului de echipamente aferente sistemului local de măsurare a mișcărilor 
seismice - realizarea protocoalelor de testare in mediu simulat, analiza diferenţelor dintre mediul simulat si 
cel real; 

Act. 1.7. Diseminarea rezultatelor prin publicarea / comunicarea de lucrări știinţifice; 
Act. 1.8. Diseminarea rezultatelor prin prezentarea serviciului de prevenire a exploziilor si incendiilor în caz de 

cutremure de pământ la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale posibililor beneficiari și pagina web -  
identificarea soluţiilor tehnice originale elaborate și protecţia proprietăţii industriale.  

În urma activităţilor desfășurate au fost realizate: 
- concepţia, dotarea și punerea în funcţiune a unui dispecerat local de preluare securizată (multisistem, prin trei 

canale diferite de comunicaţii) a a semnalelor de avertizare seismică de la dispeceratul seismic naţional INFP  
- realizarea sistemului de măsurare (inclusiv de date precursoare) / validare locală a mișcărilor seismice; 
- verificarea / validarea funcţionării comunicaţiilor bidirecţionale VPN / dispecerat seismic naţional INFP; 
- verificarea / validarea funcţionării sistemului de măsurare și achiziţie date pentru validarea locală a 

mișcărilor seismice; 
- diseminarea rezultatelor - prin:  

 două lucrări comunicate/prezentate (Anexa V) și (Anexa VI) la manifestarea știinţifică de 

prestigiu GEOSCIENCE 2020 (Anexa I), lucrări ce urmează să apară în extenso în volumul 

conferinţei (Anexa VII) și (Anexa VIII) - volum indexat înbaze de date internaţionale BDI; 
 două articole de specialitate publicate în revistă indexată în bazele  de date internaţionale BDI 

(SCOPUS) (Anexa II),(Anexa III); 
 două pagini web-site: http://www.infp.ro/index.php?i=pr_speign și 
                                           https://electrovalcea.ro/cercetare-dezvoltare/ 
 două adrese informare a potenţialilor beneficiari principali, respectiv: 

 către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 692/3.12.2020 (Anexa IX) ; 

 către distribuitorul de gaze naturale din Râmnicu Vâlcea nr.693/3.12.2020. (Anexa X).  
- protecţia proprietăţii industriale / intelectuale - identificarea unei soluţii tehnice originale și protecţia acesteia 

prin înregistrarea la OSIM a unei cereri de Brevet de Invenţie  pentru Sistem complex de predicţie, de 
avertizare a mișcărilor seismice și de prevenire a incendiilor în urma avarierii instalaţiilor de utilizare de 

https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-II_eea-68-3-2020-086-EN-lp-000.pdf.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-III_art-EEA-II-rev-oct-AB.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-IX_Adresa-primarie.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-X_Adresa-Distrigaz-R.Valcea.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-IV_CBI_OSIM.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-V_GEOS_VictorinT-2.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VI__Geoscience2020MihaiAndrei.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VII_toader_eewsg.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-VIII_geoscience_mihai.-andrei_f.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-II_eea-68-3-2020-086-EN-lp-000.pdf.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-III_art-EEA-II-rev-oct-AB.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-IX_Adresa-primarie.pdf
https://electrovalcea.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anexa-X_Adresa-Distrigaz-R.Valcea.pdf


gaze provocate de cutremure majore - autori: TOADER Victorin1, CIOGESCU Ovidiu2, LINGVAY Daniel2, 

MIHAI Andrei1, ȘCHIOPU Mihaela2, LINGVAY Iosif2 (1-P1; 2-CO) (Anexa IV)   

Având în vedere cele de mai sus se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru etapa I/2020 a 
proiectului SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin realizarea și punerea în funcțiune a unui dispecerat cu rol de 
management al semnalului de avertizare și a sistemului de măsurare și confirmare locală a mișcărilor seismice au fost create 
condiţiile pentru continuarea lucrărilor, respectiv derularea lucrărilor aferente etapei II/2021 „Validarea solutiilor de 
laborator si demonstrarea functionalitatii intregului sistem de alertare, realizarea si punerea in functiune a terminalelor de 
comanda  la beneficiari” și a activităţilor aferente.  
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