
45 DE ANI DE LA CUTREMURUL DIN 1977
LECŢII ÎNVĂŢATE?!

Pe 4 martie 1977, la ora 21:21 într-o seară de vineri, un cutremur cu o 
magnitudine Mw de 7,4 a avut loc în zona Vrancea, la o adâncime de 
94 km. Pagubele provocate de acest seism au fost cele mai mari din 
istoria României - 1578 de persoane pierzându-și viaţa, dintre care 
90% în București.

La 45 de ani de la acest cutremur, Prof. Dr. Mircea Radulian, Dr. 
Mihaela Popa și Dr. Dragoș Toma-Dănilă (cercetători știinţifici în 
cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului) împreună cu Dr. Doru Delion (vicepreședintele 
Academiei Oamenilor de Știinţă din România) vă invită alături de 
invitaţii lor la o discuţie despre contextul și lecţiile furnizate în domeniul 
seismologiei și ingineriei seismice. Cu acest prilej va fi lansat și mini-
documentarul „Cutremurul vrâncean din 4 martie 1977”, precum și aplicaţia 
„Riscul seismic al Bucureștiului”. Subiectele de discuţie vor face referire la:

Ÿ înregistrările seismice din 1977, dezvoltarea reţelelor seismice și 
modalităţi de exploatare a datelor;

Ÿ nivelul de înţelegere a zonei seismice Vrancea;
Ÿ nivelul pagubelor în București și restul ţării;
Ÿ evoluţia codurilor de proiectare seismică;
Ÿ hazardul și riscul seismic în zilele noastre;
Ÿ modalităţi de reducere a riscului seismic.

AGENDĂ

18:00 - 18:10 - Cuvânt înainte: INCDFP, AOSR
18:10 - 18:40 - Vizualizarea în premieră a documentarului „Cutremurul 

vrâncean din 4 martie 1977”
18:40 - 19:30 - Invitaţi speciali, rememorând cutremurul din 1977, 

implicaţiile acestuia și perspectivele de reducere a riscului 
seismic

19:30 - 20:00 - Întrebări și comentarii din partea publicului

DATE DE CONECTARE

Link de conectare la Zoom:

Evenimentul va fi transmis live și pe canalul de YouTube al 
INCDFP:
Detalii pe www.infp.ro și Facebook-ul INCDFP

EVENIMENT ONLINE, 3 MARTIE 2022, 18:00 - 20:00

surse foto: 
- huhurez.com (sus)
- f-passenger.lj.ru
- Mândrescu N. (jos)

https://us06web.zoom.us/j/81823138117?pwd=VW9YMHJ
6ai9wSklKK1pHblFDSVN6Zz09 

https://www.youtube.com/c/INFP_NIEP
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