
Cutremurul vrâncean din 4 martie 1977 (magnitudine 7,4 Mw, 94 km adâncime) a provocat cele mai mari pierderi seismice din istoria 
României. 90% dintre victime au fost în București, în principal din cauza prăbușirii parţiale sau totale a 32 de clădiri. Unde erau acestea? 
De ce s-au prăbușit? Ce schimbări a produs cutremurul? Orașul este în continuare plin de clădiri vulnerabile seismic - le vom vedea pe 
câteva dintre ele. Ce soluţii există pentru punerea acestora în siguranţă? Cât de mare este nivelul actual al riscului seismic și ce se face 
sau nu pentru reducerea acestuia? Ce învăţăm de pe urma cutremurelor recente din Turcia sau din zona Târgu Jiu?

Alătură-te unui tur special, pentru a primi răspunsuri pertinente la aceste întrebări, a vedea orașul dintr-o nouă perspectivă și a fi mai 
#pregatitlacutremur. Echipa de ghizi de anul acesta este formată din:
Ÿ Dr. Dragoș Toma-Dănilă, cercetător în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). 

Organizator principal: contact - toma@infp.ro
Ÿ Drd. Ing. Alexandru Ţigănescu, cercetător în cadrul INCDFP și student doctorand în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din 

București (UTCB)
Ÿ Răzvan Munteanu, Director Executiv în cadrul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS)
Ÿ Col. Ciprian Monoranu și Col. Dinu Marin, reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)
Ÿ Cristi Radu, povestitor urban care explorează, documentează și promovează din 2007 Bucureștiul
Ÿ Ing. Dan Iancu, inginer proiectant și reprezentant al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (AICPS)

CÂND? Pe 4 sau 5 martie, de la ora 14:00. Turul durează aproximativ 
două ore și jumătate.

PUNCT DE ÎNTÂLNIRE. Statuia lui Ion Heliade Rădulescu din Piaţa 
Universităţii. Încearcă să ajungi cu 10 minute înainte de ora de începere. 
Turul se va încheia în Piaţa Romană.

PARTICIPANŢI. Grupul se constituie din persoanele care se prezintă la 
punctul de întâlnire până la ora începerii turului, cu rezervare prealabilă. 
Numărul de participanţi va fi restricţionat, datorită condiţiilor de pe 
teren, la 100 de persoane pe tur. Vârsta minimă recomandată este de 14 
ani. 

! RĂSPUNDERE PERSONALĂ. Prin prezentarea la tur declari că nu pui 
sănătatea altora în pericol în contextul pandemic și nu întrerupi buna sa 
desfășurare.

! CUM TE ÎNSCRII? Completează formularul de pe 

precizând în el numele complet și numărul tău de telefon mobil (trebuie 
să fie valid) și numărul de persoane înscrise. Datele vor fi ţinute 
confidenţial. În eventualitatea în care persoanele nominalizate nu mai 
ajung la tur, te rugăm să ne anunţi.

COSTURI. Turul este oferit gratuit. Donaţiile sunt însă apreciate, ca un 
semn de apreciere pentru ghizi și contribuţie la dezvoltarea iniţiativei. 
Participanţii vor primi gratuit materiale de informare cu privire la 
modalităţi practice de reducere a riscului seismic și linkuri utile.

! IMPORTANT. Îmbracă-te cu haine groase - vom sta numai afară pe 
durata turului! În funcţie de condiţiile meteo sau alte motive, tururile pot 
fi anulate sau amânate, situaţie care se va anunţa, inclusiv pe adresa de 
email furnizată. Verifică periodic site-ul INCDFP și tab-ul "Discussion" din

https://forms.gle/cGvtZyBnjJyE6CmA8

evenimentul de Facebook.

imagini din timpul ediţiilor anterioare

BUCUREȘTII ȘI CUTREMURELE

turul ghidat

4 și 5 MARTIE 2023, ORA 14:00
În amintirea cutremurului din 1977. În pregătire pentru cutremure viitoare.
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