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Notă Introductivă 
 

Toate informațiile prezentate în acest raport reprezintă date revizuite de către specialiști privind 

parametrii evenimentului. Acestea pot diferi de cele preliminare publicate pe pagina de internet 

(www.infp.ro) a Institutului National pentru Fizica Pământului imediat după producerea 

cutremurului. 

Informațiile din acest raport pot fi preluate și utilizate în scopul informării, doar cu referințele 

corespunzătoare. 
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Parametrii cutremurului și seismicitatea zonei 
 

Pe data de 20.07.2015 la ora locala 00:14:50 (19.07.2015 21:14:50 GMT) s-a produs în zona 

Maramureș un cutremur cu magnitudinea ML= 3,5 la o adâncime de h=1 km, cu epicentrul la 

aproximativ 23 km de orașul Sighetul-Marmației si 25 km de Baia-Mare. Intensitatea 

cutremurului în zona epicentrală a fost de III-IV (scara Mercalli modificată). Seismul nu a fost 

resimțit. Cel mai important cutremur produs în zonă a fost pe data de 30 martie 1979 (Mw = 4,5).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Histograma cutremurelor produse în 

zonă  începând cu 20.07.2014 
Histograma cutremurelor produse în zonă 

începând cu 20.07.2005 

Exemple de forme de undă înregistrate 
la stațiile Rețelei Seismice Naționale 
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Zona în care s-a produs cutremurul din 20 iulie 2015 este caracterizată de o seismicitate slabă 

după cum se poate observa si din harta cu evenimentele seismice produse în perioada 1900 – 

prezent. Cutremurele din Maramureș sunt cunoscute prin șocurile din perioada 1876-1926, 

uneori cu multe replici. In zona Baia Mare s-au produs cutremure simțite, unul la 30.06.1978 

(M=4) şi trei cutremure în martie 1979, dintre care cel de pe 30 martie 1979 a avut o 

magnitudine Mw = 4,5 (catalogul ROMPLUS). 

Pe data de 19 iulie 2015 la ora 04:23:55 s-a declanșat o secvență seismică la nord de orașul Baia-

Mare, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Până pe data de 21 iulie 2015 (ora 13:00), 

au fost înregistrate cu ajutorul stațiilor Rețelei Seismice Naționale 29 de evenimente seismice, 

epicentrele celor mai multe dintre aceste cutremure fiind localizate pe teritoriul Ucrainei. Șocul 

principal s-a produs pe data de 19 iulie 2015 la ora 14:30:47 (ora României) și a avut o 

magnitudine ML = 3,8. Acesta a fos precedat de două cutremure (unul cu magnitudinea ML = 3,0) 

si urmat de 26 de replici, dintre care trei au avut magnitudinea peste 3. 

 

 

 

 

 

 

Harta cu epicentrele secvenței  la nord de Baia-Mare (Ucraina) 
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Hărți cu accelerațiile solului şi intensitățile seismice 
 

 

 

 

Harta cu accelerațiile solului înregistrate de Rețeaua Seismică Națională (maximul 
acceleratiei de pe cele 3 componente NS, EV și Z) 

Harta cu intensități macroseismice instrumentale – scara Mercalli modificată 
(calculate pe baza înregistrărilor de accelerații)  

 


