
Grade de intensitate ale Scării Macroseismice Europene (EMS-98).  
Grade de avariere.  

Reteaua Seismica 
Educationala din Romania 

(ROEDUSEIS-NET) 
 

Proiect finantat, in cadrul 
Programului Parteneriate, de 

UEFISCDI – Unitatea Executiva 
pentru Finantarea Invatamantului 

Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii 

INCD URBAN-INCERC 
efectueaza studii si cercetari 
fundamentale si aplicative de 
interes public national, pentru 
dezvoltarea stiintei constructiilor in 
special in domeniul ingineriei 
seismice.  

 
Institutul participa in mod direct la 
desfasurarea proiectului prin 
dezvoltarea materialului 
educational, seminarii de 
prezentare a proiectului cu 
participarea profesorilor interesati 
din scolile implicate (subiecte 
legate de risc si vulnerabilitate 
seismica), sesiuni de pregatire a 
educatorilor si profesorilor, 
dezvoltarea de module didactice, 
crearea si operarea unei platforme 
demonstrative in cadrul institutului, 
actualizarea portalului de “E-
learning”. 

Pentru gradele de intensitate I. Nesesizat. II.Puţin sesizat. III. Slab. IV. Observat pe scară largă, nu se raporteaza vreun 

efect asupra cladirilor. 
- 

V. Puternic.  

Gradul 1: avariere neglijabilă sau 

uşoară (absenţa avarierii 

structurale, avariere nestructurală 

uşoară) 

 

 
Gradul 1 

 

 
Gradul 2 

 
Gradul 3 

 
Gradul 4 

 
Gradul 5 

 

 

         
Zidărie cu schelet din beton armat (P+7E)-Bd. Magheru nr. 24 (Str. Cosmonauţilor colţ cu str. Michelet); Structură din 

zidărie (P+5E)-Bd. Bălcescu nr. 26;  Zidărie şi schelet din beton armat (P+7E)- Bd. Kogălniceanu nr. 7 – 9;  Clădire cu 

schelet de beton armat (P+7E)-Bd. Magheru nr. 5  (Franklin nr. 11)   

 

 

        
Clădire cu schelet de beton armat (P+10…12E) şi (P+110E)- Str. Colonadelor (Str. I. Ghica nr.8) şi str. Bibliotecii nr. 6 

Bucureşti (Continental);  Clădire cu diafragme de beton armat şi parter flexibil (P+8E)- Sos. Stefan cel Mare nr. 33 

Bucureşti (colţ cu Lizeanu); Zidărie cu schelet din beton armat (P+8E)- Bd. Bălcescu nr. 3 - 5 Bucureşti (Dunărea); Clădire 

cu schelet de beton armat (P+8E)- Str. Apolodor nr. 31 

 

 

 

 

VI. Producător de avariere 

uşoară.  

Gradul 1 & Gradul 2: avariere 

moderată (avariere structurală 

uşoară, avariere nestructurală 

moderată) 

 

VII. Producător de avariere.  

Gradul 1 & Gradul 2 & Gradul 3: 

Avariere substanţială până la grea 

(avariere structurală moderată, 

avariere nestructurală grea) 

Gradul 4: Avariere foarte grea ( 

avariere structurală grea, avariere 

nestructurală foarte grea) 

 

VIII. Producător de avariere 

gravă.  
Gradul 2 & Gradul 3 & Gradul 4. 

Gradul 5: Distrugere (avariere 

stucturală foarte gravă) 

 

IX. Distrugător.  

Gradul 2 & Gradul 3 & Gradul 4. 

Gradul 5: Distrugere (avariere 

stucturală foarte gravă) 

 

X. Puternic distrugător. 

Gradul 2 & Gradul 3 & Gradul 4. 

Gradul 5: Distrugere (avariere 

stucturală foarte gravă) 

 

XI. Devastator.  

Gradul 2 & Gradul 3 & Gradul 4. 

Gradul 5: Distrugere (avariere 

stucturală foarte gravă) 

 

XII. Complet devastator. Gradul 

5: Distrugere (avariere stucturală 

foarte gravă) 
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