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1. Prezentare generală a realizării obiectivelor proiectului, cu punerea în evidență a
rezultatelor și gradul de realizare a obiectivelor.

Principalul obiectiv OP al proiectului propus constă în extinderea ofertei de servicii prestate de CO
(S.C. Electrovâlcea S.R.L.), respectiv instalarea, punerea în funcţiune și asigurarea mentenanţei unui Sistem
de prevenire a exploziilor in caz de cutremur de pământ la instalațiile de utilizare a gazelor naturale
SPEIGN dezvoltate și validate în cadrul proiectului (TRL5)
Obiectivele intermediare ale proiectului constau în dezvoltarea și validarea elementelor individuale
aferente SPEIGN, printr-un sistem distribuit, respectiv:
- O1 – realizarea, punerea în funcțiune și validarea instalației pilot de tip server care primește permanent
informații de la rețeaua automata de alertare a P1 (INFP) referitoare la producerea unui cutremur major
într-o rază de minim 250 Km față de localitatea de interes (Râmnicu Vâlcea).

- O2 – pentru confirmarea alertării generate de O1 și evitarea alarmelor false se realizează, pune în
funcțiune și validează o instalație pilot care determina accelerația locală (în zona de interes) produsă de
cutremur. Aceasta are și rol de rezervă în caz că se întrerupe comunicația STS cu P1. Pentru evitarea
zgomotului de fond senzorul se va monta într-un foraj aflat între Vrancea și zona alertată. Validarea
locală prin senzor seismic aflat în foraj constituie o stație seismică care va fi integrată și monitorizată
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 electrovanele consumatorilor individuali sau de grup (blocuri de locuințe) abonați la
SPEIGN; acest obiectiv va include și managementul clienților (se vor verifica în permanență conexiunile
la beneficiary/abonaţi la serviciul de alertare în caz de eveniment seismic major). În cadrul obiectivului
O3 este prevăzută și realizarea unor proceduri de întreținere/ verificare a sistemului pe care CO (S.C.
Electrovâlcea S.R.L.) le va utiliza după terminarea proiectului. Furnizarea semnalului de avertizare de
către P1 va continua și după încheierea contractului minim 3 ani.

- O4 – realizarea, validarea și punerea în funcțiune a unor terminale care se vor monta la beneficiari alături
de electrovanele aflate pe branșamentele de gaze și vor acționa la primirea informației de avertizare
transmise de O3.



- O5 – Diseminarea informațiilor la congrese, conferințe naționale și internaționale; CO + P1 vor organiza
cel puțin un comunicat de presă și va face minim o relatare radio/TV pentru promovarea serviciului de
avertizare.
În urma derulării proiectului, obiectivul principal şi obiectivele intermediare O1 ÷ O5 au fost realizate

după cum urmează:

1.1. Concepţia, realizarea şi experimentarea / validarea sistemului SPEIGN

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 – soluţie tehnică originală (pentru care s-a solicitat protecţie
intelectuală/industrială prin brevet 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 Victorin, CIOGESCU Ovidiu, LINGVAY Daniel, MIHAI Andrei,
ȘCHIOPU Mihaela, LINGVAY Iosif – Dosar OSIM: A00500/10.08.2020.) în baza căruia s-a realizat
obiectivul principal OP al proiectului, respectiv un serviciu nou furnizat de CO – Electrovâlcea SRL.

Conform Dosar OSIM: A00500/10.08.2020., schiţa sistemului complex de prevenire a incendiilor şi
exploziilor devastatoare datorate scurgerilor necontrolate de gaze din instalaţiile de utilizare avariate în urma
unor mişcări seismice majore este prezentat în Fig. 1.

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

instalaţiilor de gaze

Sistemul conceput (Fig. 1) este configurat în jurul dispeceratului 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 (O1) computerizat printr-un sistem de telecomunicaţii speciale care asigură
permanent schimbul de date (pachetele de date P1 respectiv P2) întreDSN șiDL.

Dispeceratul local DL are funcţii multiple, respectiv:
 achiziţia de date privind atât parametrii precursori locali (evoluţia emanaţiilor de radon, evoluţia tem-
peraturii scoarţei terestre etc) cât și a intensităţii locale a evenimentelor seismice - PPC. Transmi-
terea 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 (şi/sau terminale GSM)
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, sistemul de comunicaţii digitale 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.

Schiţa detailată a sistemului de prevenire a exploziilor în caz de cutremur de pământ la instalațiile de
utilizare a gazelor naturale realizat este prezentat în Fig. 2.

Fig. 2. Schiţa sistemului de prevenire a exploziilor în caz de cutremur de pământ la instalațiile de utilizare a gazelor
naturale realizat (O1 + O2+ O3)

Conform Fig.2. achiziţia de date precursoare cutremure din localitatea dată (Râmnicu Vâlcea) și
măsurarea intensităţii mișcărilor tectonice locale (în 3D) – pachetul de date PPC - se realizează prin senzori
specializaţi montaţi într-un puţ forat (40m adâncime) evitând astfel posibilele perturbaţii produse de
activitatea umană terestră (circulaţia rutieră, emanaţii de gaze din diverse surse etc.). Comunicaţiile digitale
dintre dispeceratul seismic naţional şi calculatoarele dispeceratului seismic local se realizează pe două căi
independente (din motive de securitate), respectiv prin reţeaua STS şi reţeaua RDS care sunt cuplate la DL
printr-un router cu două întrări securizate VPN. Sincronizarea timpului se realizează prin GPS. La mişcările
seismice cu acceleraţii mai mari de o valoare preimpusă (trepidaţii periculoase pentru clădiri şi instalaţiile de
utilizare a gazelor naturale – uzual 0,2g) – validată de dispeceratul seismic naţional şi de accelerometrele din
zona seismică Făgăraş-Câmpulung, se declanşează alarma seismică si se acţionează releele de avertizare



seismică şi de acţionare a electrovanelor de protecţie montate la branşamentele de utilizare a gazelornaturale
(la beneficiarii abonaţii la sistem pe bază de contract).

Se constată că sistemul complex de predicţie a cutremurelor și de protecţie a instalaţiilor de gaze schiţat
în Fig. 1 şi realizat (Fig. 2) 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.

în Fig. 3 se prezintă imaginea dispeceratului seismic local realizat în cadrul proiectului:

Fig. 3. Dispecerat
ELECTROVALCEA, server de

date digitizor și router cu
facilitatea WAV Failover (O1)

În cele ce urmează se prezintă câteva imagini reprezentative privind realizarea şi experimentarea /
validarea sistemului SPEIGN.

Fig. 4. Verificarea / calibrarea detectorului de vibraţii 3D și a
compasului aferent (înainte de lansare în puţul forat) - cuplarea

cu digitizor K2



Fig. 5. Zgomot la suprafaţa
solului pe semnalul de

accelerație pe axa verticala
(Râmnicu Vâlcea)

Fig. 6. Forajul și montarea tubului de
protecţie

Fig. 7. Traductorul de vibraţii
3D HYPOSENSOR FBA ES-

DH

Fig. 8.. Lansarea traductorului de vibraţii
în tubul de protecţie

Fig. 9. Perlele de sticlă - turnarea în tubul de protecţie a puţului
forat

Fig.10. Ddetectorul de radon SRn (SARAD-
Germany) montat în căminul de vizitare



Fig. 11. Schiţa pentru amplasarea traductoarelo

Fig. 12. Antena GPS necesară corecției de timp (ora exactă) pentru digitizor

Fig. 13. Imagine din cabina de protecţie montată pe capul
puţului forat – senzori şi traductoare pentru achiziţia de

date seismice.

Fig. 14. Dispeceratul RMGV pentru achiziţie date
seismice şi avertizare, informare / comanda electrovane
pentru închiderea gazelor.

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, h=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. 13 și în Tabelul 1.



Fig. 15. Ecourile
pe teritoriul
României a
evenimentului

seismic produs in
Grecia

(Dodecanese,
30.10.20, Mw = 7,

h=10 Km
adâncime).

Rqmnicu Vâlcea
– accelerometrul
implementat,

afferent SPEIGN

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

Comunicația dintre dispeceratul seismic naţional al INFP şi dispeceratulseismic local 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. 14. 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. 16. Verificarea calității conexiunii
Dispecerat VL – INFP.

(RMGV – staţia seismică aferent SPEIGN
realizat)

Fig. 17. Verificare poziţiei senzorului de
acceleraţii

Fig. 18 . Verificarea offset accelerații, stabilire praguri avertizare.

Fig. 19. Testare transmitere mesaj de avertizare INFP → Electrovalcea.



Fig. 20. Terminalele de comanda implementate

a) b)

c)

Fig. 21. Elemente de protecţie implementate – electrovane pentru închiderea gazelor în caz de risc major –
comandate prin terminalele de comandă din Fig. 8., pentru: – a) –conductă de 1”; – b – conductă de 3”; – c –

conductă de 3”.

Fig. 22. Verificarea poziției accelerometrului cu ajutorul compasului incorporat.



Fig. 23. Programe de comandă terminale şi informare seismică.

Fig.24. Trigger accelerometru foraj Electrovalcea, raport de avertizare.

Fig. 25. Nivele trigger pentru cele 3 axe ale accelerometrului, condiția de trigger.



Fig. 26. Sistemul de detecție şi validare eveniment seismic.

Fig. 27. Validare sistem de avertizare si informare seismica Electrovalcea.

Fig. 28. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor
seismice produse de cutremurul subcrustal – Mw=3.9,
h = 126 km, epicentrul la Long = 26.4979o / Lat =

45.5578o.(Vrancea)
ARR – Vidraru;

RMGV – Electrovâlcea, Râmnicu Vâlcea



Fig. 29. Înregistrarea comparativă a trepidaţiilor
seismice produse de cutremurul crustal E4 – Mw=5.6,

h = 5 km, epicentrul la Long = 22.0892o / Lat =
39.7741o.

ARR – Vidraru;
RMGV – Electrovâlcea, Râmnicu Vâlcea

Fig. 30. Schiţa terminalului de comanda a întreruperii gazelor, varianta extinsă (aplicabilă şi la alte
obiective/instalaţii cu risc ridicat în exploatare).

Fig. 31. Schema şi implementarea terminalului de comandă a întreruperii gazelor – comandabil simultan atât din
serverul local (prin GSM) când intensitatea locală a mişcării seismice depăşeşte valoarea de prag (prestabilit) cât şi

de la un detector de gaze (în caz de scurgeri necontrolate de gaze).



Fig. 32. Structura programelor de decizie asupra unui eveniment seismic.

Fig. 33. Diagrama test simulare eveniment Nivel 0 = A0, releu 1.

Fig. 34. Program de decizie cu ponderi alocate evenimentelor.



1.2. Testarea sistemului în mediu real – evenimente seismice semnificative

Fig. 35. PC2,
avertizarea
seismului din
30.12.2021 (nr.
1 in Tabel 2. –
RST etapa
III/2022)

Fig. 36.
Detecție
eveniment
seismic,

informare si
avertizare

INCDFP (O1),
seism

16.01.2022

Fig. 37. PC1 recepție mesaj de avertizare, detecție eveniment Făgăraș – Câmpulung (O2).



Fig. 38. PC2, preluare
mesaje de avertizare
PC1 şi execuția lor.

Fig. 39. Detecție
eveniment seismic,

informare si
avertizare INCDFP

(O1).

Fig. 40. PC1 recepție mesaj de avertizare INFP (O2).



Fig. 41. PC2, preluare mesaje de avertizare PC1 şi execuția lui (O3, O4).

Fig. 42.
PC2, fișiere
de avertizare.



Din cele de mai sus se observă că – în baza unei soluţii tehnice originale (solicitat protecţie prin brevet
de invenţie) – a fost conceput, realizat, implementat, experimentat şi validat (atât în mediu simulate cât şi în
mediu real) un sistem complex de prevenire (cu softurile specializate aferente) a exploziilor şi incendiilor
datorate scurgerilor necontrolate de gaze din instalaţiile de utilizare gaze naturale degradate în urma unor
cutremure majore de Pământ.

1.3. Diseminarea pe scară largă a rezultatelor:

 cinci lucrări prezentate la manifestări știinţifice de prestigiu:
 Victorin-Emilian Toader, Constantin Ionescu1, Alexandru Marmureanu, Andrei Mihai, Iosif

Lingvay, Ovidiu Ciogescu, Application of earthquake early warning system for gas
distribution protection (Anexa 1) - GEOSCIENCE 2020, București (virtual) 20-22
noiembrie (Anexa 2),

 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 3) GEOSCIENCE 2020, București (virtual) 20-22
noiembrie (Anexa 2);

 Victorin-Emilian Toader, Ovidiu Cıogescu , Andrei Mihai, Adriana Borș, Dan Doru Micu ,
Iosif Lıngvay, Protection of power systems by earthquake warning based on local
assessment of seismic events, 9th International Conference on Modern Power Systems
(MPS), 2021, 16-17 June, Cluj N, România = Anexa 19., Anexa 20.

 Victorin-Emilian TOADER, Andrei MIHAI, Gabriela CÎRCIUMARU, Andreea
VOINA,Ovidiu CIOGESCU, Iosif LINGVAY, Safety in operation of the power systems in
Vâlcea-Făgăras-Câmpulung seismic area, International Conference on Electrical, Computer
and Energy Technologies (ICECET), 9-10 December 2021, Cape Town-South Africa =
Anexa 21., Anexa 22.

 V. E. Toader, C. Ionescu, I.A. Moldovan, A. Marmureanu, I. Lingvay and O. Ciogescu -
Extension of the radon monitoring network in seismic areas in Romania – 2022.,
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-2152 (manifestarea ştiinţifică şi expoziţia European
Geosciences Union (EGU) - EGU22 General Assembly )

 patru 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 incendiilor provocate de cutremurele de Pământ], EEA-
Electrotehnică, Electronică, Automatizări, Vol.68 (3), 2020. pp. 86-93 (Anexa 4);

 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.
(Anexa 5);

 Lingvay I., Toader V., Ciogescu O., Mihai A., “Comparative assessment of tectonic waves
affecting the hydropower plants in Făgăraş-Câmpulung seismic area” in Electrotehnica ,
Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 3, p. 46-54, (Anexa 8).

 Lingvay I., Toader V.E., Ciogescu O., BorȘ A., Mihai A., “Complex system for earthquake
prediction, warning and local assessment of seismic events”, in Electrotehnica, Electronica,
Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 1, pp. 92-101, (Anexa 9).

 Trei articole / lucrări în extenso în publicaţii WoS/ISI (IEEEXplore)
o Toader, V.‐E.; Mihai, A.; Moldovan, I.‐A.; Ionescu, C.;Marmureanu, A.; Lingvay, I.,

Implementation of a Radon Monitoring Network in a Seismic Area. Atmosphere 2021, 12,
1041. https://doi.org/10.3390/atmos12081041 (Anexa 10).

o Victorin Emilian, Toader; Ovidiu Ciogescu; Andrei Mihai; Adriana Borş; Dan Doru Micu;
Iosif Lingvay, Protection of power systems by earthquake warning based on local
assessment of seismic events, 2021 9th International Conference on Modern Power Systems
(MPS), IEEEXplore, DOI: 10.1109/MPS52805.2021.9492581 (Anexa 11).
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Campulungâ seismic area: DOI: 10.1109/ICECET52533.2021.9698691;
https://ieeexplore-ieee-org.am.e-nformation.ro/document/9698691; Date Added to IEEE
Xplore: 11 February 2022 (Anexa 12)

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

 Două adrese informare a potenţialilor beneficiari principali, respectiv:
 către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 693/3.12.2020 (Anexa 6);
 către distribuitorul de gaze naturale din Râmnicu Vâlcea nr. 694/3.12.2020. (Anexa 7)

 foaie catalog „Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale
de gaze în urma cutremurelor de pământ - SPEIGN –„ (Anexa 13);

 abordarea directă a potenţialilor beneficiari şi a autorităţilor locale interesate – organizarea unei
meting (Work-Shop) de prezentare a SPEIGN (necesitate – oportunitatea implementării, modul de
implementare etc.) (Anexa 14; Anexa 15 )

 organizarea unei conferinţe de presă – apariţii / prezentări în media scrisă (Anexa 16 ; Anexa 17)
şi audio-vizuală (Anexa 18 - video).

1.4. Concluzii finale

Pe durata de 24 luni de derulare a proiectului au fost realizate:
 În baza unei soluţii tehnice originale (brevetată) elaborată de personalul INFP (partener proiect) şi

S.C. Electrovâlcea SRL (coordonator proiect) - prin sprijinul financiar al UEFISCDI (PTE
10PTE/2020 – SPEIGN - PN3-P2-167/11.05.2020.) şi prin cofinanţarea semnificativă a S.C.
Electrovâlcea SRL.a fost conceput, realizat, experimentat şi pus în funcţiune un sistem complex de
prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de
pământ - SPEIGN –

 Sistemul pus în funcţiune, cu funcţionare validată atât in regim simulat cât şi în mediu real asigură
simultan:
 achiziţia de date geofizice locale şi transmiterea acestora pentru prelucrare către INFP /

Dispeceratul Seismic Naţional contribuind astfel la dezvoltarea bazei de cunoaştere
naţionale şi internaţionale în domeniul fizicii Pământului – producere, propagarea şi
predicţia/prognoza evenimentelor/undelor seismice;

 transmiterea în timp real (maxim 4 secunde de la detectarea/măsurarea locală a unui
cutremur major având acceleraţii ce depăşesc un prag de alertare prestabilit de semnale de
execuţie câtre electrovanele de protecţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale a
abonaţilor racordaţi la sistem.

Sistemul realizat este astfel conceput ca să poate fi extins şi pentru protecţia altor obiective / instalaţii
cu risc ridicat în exploatare (cazane sub presiune, diverse instalaţii tehnologice, obiective energetice etc.)

Rezultatele obţinute – inclusiv noul produs/serviciu dezvoltat la CO (S.C. ELECTROVALCEA SRL)
– au fost diseminate pe scară largă prin:

 patru articole de specialitate publicate în revistă indexată în bazele de date internaţionale
BDI (SCOPUS, etc.);

 cinci lucrări prezentate la manifestări știinţifice de prestigiu;
 Trei articole / lucrări în extenso în publicaţii WoS/ISI (IEEEXplore)
 Două pagini web-site actualizate
 Editarea, tipărirea şi difuzarea a foii de catalog „Sistem complex de prevenire a exploziilor și

incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ - SPEIGN –„;
 abordarea directă a potenţialilor beneficiari şi a autorităţilor locale interesate – organizarea

unei meting (Work-Shop) de prezentare a SPEIGN (necesitate – oportunitatea implementării,
modul de implementare etc.);

 organizarea unei conferinţe de presă – care până în prezent a avut drept rezultat două apariţii /
prezentări (articole) în media scrisă şi o o prezentare audio-vizuală (ştiri TV- Antena 3 VL).

Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost deşfăşurate toate activităţile prevăzute în Planul de
realizare a proiectului SPEIGN.
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Având în vedere cele de mai sus se consideră că toate obiectivele și rezultatele prevăzute pentru proiectul
SPEIGN au fost realizate cu prisosinţă. Prin validarea soluţiilor de laborator şi demonstrarea funcţionalităţii
întregului sistem de alertare şi comanda a terminalelor de comandă aferente SPEIGN pe conducta de
branşament a instalaţiei de gaze în exploatare (în mediu industrial) practic la portofoliul de oferte de servicii
a SC Electrovâlcea SRL a fost adăugat un nou serviciu SPEIGN şi s-a ajuns la maturitatea tehnologică
TRL 5 (soluţie tehnică validată în mediul industrial).

2. Prezentarea și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la finalul proiectului.

Principalul obiectiv al proiectului a constat în extinderea ofertei de servicii prestate de CO (S.C.
Electrovâlcea S.R.L.), respectiv instalarea, punerea în funcțiune și asigurarea mentenanțeiSPEIGN
dezvoltate și validate în cadrul proiectului (TRL5) bazat pe asimilarea și transferul rezultatelor cercetării
validate în condiții de laborator (TRL 4) de Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Pământului (INFP, P1).

Sistemul SPEIGN dezvoltat a fost testat și validat – atât pentru cutremurele subcrustale vrâncene cât şi
pentru cutremurelecrustale produse în zona seismică Câmpulung-Făgăraş-Vâlcea – prin informarea
beneficiarilor utilizând și confirmare locală în scopul asigurării securității obiectivelor industriale și/sau
individuale.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit validarea modelului de laborator care formează elementele
sistemului (O1, O2, O3 și O4) în condiții relevante de funcționare (prin simulare si cu date reale) – TRL5.
Demonstrarea funcționalității în mediu real care implica accelerații mai mari de 0.2 g implică un cutremur cu
o magnitudine mai mare 7R, ceea ce nu s-aprodus în perioada proiectului, dar SPEIGN, în ansamblu, are
valoare de prototip, urmând ca utilitatea, calificarea și demonstrarea funcționalității în condiții reale să se
realizeze cu ocazia primului cutremur major. Pentru testare/validare s-au utilizat cutremure simulate si reale
produse in aceasta perioada in Vrancea şi în zona seismică Vâlcea-Câmpulung - Făgăraş modificând
pragurile accelerațiilor corespunzător declanșării avertizării seismice în scopul „reproducerii prin
similitudine a condițiilor reale de funcționare” (TRL 5).

3. Modul de atribuire şi exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuală, de
producţie, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului.

Proprietatea intelectuală – pe parcursul proiectului, rezultatele obţinute au fost publicate şi prezentate
în comun. Toate publicaţiile şi comunicările au autori atât de la CO cât şi de la P1 – personalul implicat la
obţinerea rezultatelor respective.

Proprietatea industrială - 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/1). Conform convenţiei formulate
în cererea de finanţare „Pe tot parcursul derulării proiectului și ulterior pe durata tuturor relațiilor
contractuale comune partenerii CO și P1 la realizarea de lucrări/servicii pentru terți au drept de
utilizare/valorificare gratuită a Brevetelor de Invenție rezultate din acest proiect” – CO şi P1 au drept
comun de valorificare (prestare servicii, comercializare etc.) a rezultatelor obţinute (inclusive brevetul de
inventie rezultat).

4. Prezentarea realizărilor economice şi/sau tehnologice obţinute la finalul proiectului comparativ cu
obiectivele propuse în planul de afaceri.

Se consideră ca o mare realizare realizarea şi validarea sistemului SPEIGN, respective a Dispeceratului
Seismic Local cu sistemul de achiziţie date seismice aferent, dispecerat care este capabil ca în cazul unui
cutremur major - periculos pentru construcţiile şiinstalaţiile de utilizare a gazelor aferente – să genereze şi să
transmită spre terminale (abonaţi pe bază de contract la SPEIGN) semnal de alertă seismică şi comandă de
închidere a elementelor de protecţie (electrovane). Dispeceratul local şi sistemul cu sistemul de achiziţie şi
prelucrare date seismice aferent au fost realizate în cadrul proiectului prin contribuţia bugetară de 1.165.000
Lei şi cofinanţarea substanţială a S.C. Electrovâlcea SRL de 582.500 Lei.

În aceste condiţii costurile (actuale) de contractare cu abonaţii la noul serviciu SPEIGN (cu o marjă de
profit rezonabil de 5%) este de:



- 120 Euro pentru implementare (montare terminal de comandă electrovană);
- 10 Euro/lună pentru menţinere în funcţiiune (verificare lunară, furnizare de semnal de

comandă pentru închidere în caz de cutremur cu intensitate periculoasă –local validată).
Prin ofertarea şi contractarea noului serviciu practice se crează noi locuri de muncă (estimăm un

muncitor calificat la 100 de abonaţi).

5. Impactul rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obținut.

Principalul rezultat obţinut constă în extinderea ofertei de servicii la SC Electrovâlcea SRL – respectiv
implementarea sistemului complex de prevenire a exploziilor şi incendiilor devastatoare datorate scurgerilor
necontrolate de gaze din instalaţiile de utilizare degradate în urma unor evenimente seismice majore.
Potenţialii beneficiari sunt: şcoli, gradiniţe, spitale, cămine de bătrâni, blocuri de locuit/asociaţii de
proprietari, gospodării individuale etc. – la care pe bază contractuală se poate şi menţine în exploatare
(inclusiv lucrările de mentenanţă/întreţinere) implementa sistemul de protecţie SPEIGN. Prin implementarea
sistemului SPEIGN la consumatorii de gaze naturale se poate diminua semnificativ victimele umane şi
daunele materiale provocate de cutremure.

Rezultat auxiliar – neprevăzut iniţial în propunerea de proiect/Cererea de Finanţare – este faptul că
prin realizarea dispeceratului local şi a sistemului de achiziţie date seismice şi geofizice locale practic s-a
realizat o staţie seismică locală cuplat digital cu Dispeceratul Seismic Naţional „RMGV” care asigură
achiziţia de date geofizice locale şi transmiterea acestora pentru prelucrare către INFP / Dispeceratul
Seismic Naţional contribuind astfel la dezvoltarea bazei de cunoaştere naţionale şi internaţionale în
domeniul fizicii Pământului – producere, propagarea şi predicţia/prognoza evenimentelor/undelor seismice;

Considerăm că cel mai semnificativ rezultat constă în diminuarea semnificativă a victimele umane şi a
daunelelor materiale provocate de cutremure.

Director de proiect
Dr.ing.Ovidiu-Eugen CIOGESCU

Râmnicu Vâlcea, 27 aprilie 2022


