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Raport preliminar cutremur Vrancea 25.04.2020, ML 5.0 
 

Pe data de 25.04.2020 la ora locală 01:04:18 s-a produs în domeniul crustal al zonei seismice Vrancea 
un cutremur cu magnitudinea ML= 5.0 la o adâncime de h= 22 km. Epicentrul cutremurului a fost 
localizat în apropierea următoarelor orase: Tecuci (6 km), Mărășești (20 km), Focșani (31 km), Adjud 
(33 km), Bârlad (41 km). Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de V (scara Mercalli 
modificată). Până la ora compilării raportului (25.04.2020 16:00), cutremurul nu a fost urmat de nicio 
replică. Cutremurul a fost resimțit pe o arie mare, fapt confirmat de mesajele primite de la persoanele care au 
simțit cutremurul și de valorile de acceleratie observate. 
 

 
 
În domeniul crustal al zonei seismice Vrancea s-au produs, începând cu 1 ianuraie 2014 și pâna în prezent, 8 
cutremure cu magnitudine ML ≥ 3.0. Ultimul eveniment important de suprafață din această zonă s-a produs pe 
22 noiembrie 2014 (ML = 5,7) la o adâncime de 41 km, cu epicentrul la aproximativ 24 km V față de evenimentul 
din 25.04.2020. 
Detalii despre evenimentele cu ML > 3.0 produse în zona Vrancea, începând cu 1 ianuarie 2014, se pot urmări pe 
harta generată de Sistemul de Monitorizare în timp real a INCDFP (figura de mai sus). 
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Conform observațiilor transmise de către persoanele 
care au accesat paginile dedicate informațiilor 
macroseismice (INFP și EMSC), cutremurul a fost 
resimțit în mai multe orașe din țară (Bârlad, Bacău, 
Brăila, Constanța, Focșani, Galati, Iași, etc.), precum 
și în Replublica Moldova și Bulgaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Din valorile de accelearație observate la stațiile Rețelei Seismice Naționale s-au putut constata 
următoarele: 

- cele mai mari valori de accelerație s-au 
înregistrat la stațiile din apropierea epicentrului  
(COSR – Cosmești, jud. Galați – 82 cm/s2; 
FOCR1 – Focșani, jud. Vrancea, 53 cm/s2; TECR 
– Tecuci, jud. Vrancea – 33 cm/s2 
- valorile prezintă în general o bună corelație a 
atenuării în raport cu distanța, dar se observă și 
valori mai mari în zone mai îndepartate de zona 
epicentrală (ex. zona Galați); 
- acceleratiile înregistrate în București au valori 
mai mici de 1 cm/s2; 
- spre sud-est, la Cernavodă, avem o valoare 
observată a accelerației de 4,5 cm/sec2; 
- în Transilvania s-au observat valori mult mai 
mici de accelerație (ex. stația Medias – 0.05 
cm/s2); 
 
 
 

Notă 
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 
cutremuruluiInformațiile din acest raport pot fi preluate și utilizate în scopul informării, doar cu referințele corespunzătoare. 

Harta cu intensitatile cutremurului bazate pe marturiile 
utilizatorilor pe site-ul EMSC (www.emsc-csem.org) 


