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Activitatea I.3
Zonele seismice din România

 ► Introducere:

Cutremurele de pământ se produc în mai multe zone de pe glob. Harta seismicității 
globale şi noţiunile teoretice învăţate anterior îi vor ajuta pe elevi să localizeze şi să 
caracterizeze cutremurele din diferitele regiuni ale lumii. România este una dintre ţările 
afectate de cutremure. Harta seismicității din România îi va ajuta pe elevi să cunoască 
principalele regiuni seismice ale ţării şi să identi� ce principalele caracteristici ale cutremurelor 
din Vrancea, cea mai importantă zonă seismică din România, prin energia cutremur elor 
produse. Totodată, elevii vor identi� ca două tipuri de cutremure după adâncimea focarului. 

 ► Materiale necesare:

– harta seismicității globale (� g. I.3a).
– harta seismicității din România (� g. I.3b).
– � şa nr. I.3: Zonele seismice din România.

 ► Procedură:

1.	 Prezentaţi elevilor harta seismicităţii globale (� g. I.3a) şi explicaţi-le ce fel de cutremure 
se produc în lume.

2. Prezentaţi elevilor harta seismicității din România (� g. I.3b).
3. Caracterizaţi zonele seismice din România după tipurile de cutremure.
4. Arătaţi poziţia propriului oraş şi identi� caţi cea mai apropiată regiune seismică.
5. Regiunea Vrancea (� g. I.3c) este cea mai importantă zona seismică şi cutremurele 

produse aici pot afecta o mare parte din România şi ţările învecinate. 
6.	 Prezentaţi elevilor argumente pro şi contra pentru cele mai cunoscute scenarii propuse 

(tabelele 1 și 2) privind evoluţia în timp a regiunii Vrancea.
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fig.
I.3a

fig.
I.3b

Harta seismicităţii din România şi a zonelor de graniţă. 
Sunt reprezentate numai cutremurele cu magnitudinea M ≥ 3.

Harta seismicităţii globale. Sunt reprezentate numai cutremurele cu magnitudinea M ≥ 4
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fig.
I.3c

Distribuţia focarelor în regiunea Vrancea (în inserţia din stânga, sus)

Tabelul I.1

Scenarii privind evoluţia în timp a regiunii Vrancea
Subducţia unei plăci 

oceanice
Subducţia unei plăci oceanice, 

urmată de desprinderea 
parţială a plăcii subduse

Delaminarea litosferei 
continentale

Proces care apare când 
marginea unei plăci oceanice 

se scufundă sub marginea 
unei plăci continentale.

Proces care apare când 
marginea unei plăci oceanice 

se scufundă sub marginea 
unei plăci continentale, 
desprinzându-se parţial.

Proces care apare când crusta 
inferioară se îngroaşă din 

cauza coliziunii a două plăci 
continentale, devine mai grea şi 

coboară în astenosferă sub forma 
unei picături.

Sursă desene: J.H. KNAPP et al., 2005
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Tabelul I.2

Argumente pentru scenariile privind comportamentul regiunii Vrancea
Subducţia unei plăci oceanice Subducţia unei plăci oceanice 

urmată de desprinderea 
parţială a plăcii subduse

Delaminarea litosferei 
continentale

Pro

– arcul muntos a fost creat în 
timpul fazei de ciocnire a 
plăcilor;

– prezenţa unui lanţ vul canic 
în inte riorul lanţului muntos 
(Munţii Perşani);

– seismicitate activă la adân-
cime subcrustală;

– lipsa seismicităţii între 40 şi 
60 km adâncime;

– migrarea activităţii vul ca-
nice de-a lungul Arcului 
Carpatic, din spre nord spre 
sud;

– regiunea Vrancea este o 
zonă tec tonică com plexă, 
carac te ri zată de o coliziune 
de tip con tinent-continent;

– arcul muntos a fost creat în 
timpul fazei de ciocnire;

– coborârea rapidă a plăcii 
explică prezenţa activităţii 
seismice din interiorul 
acesteia; 

Contra

– seismicitatea de adân cime 
sub crus tală în zonele de sub-
ducţie tipică este loca lizată 
de-a lungul suprafeţei supe-
rioare a plăcii subduse;

– cutremurele sunt distri buite 
aproape vertical în partea 
centrală a plăcii.

– prezenţa activităţii seismice 
în interiorul plăcii arată 
că aceasta nu poate � 
suspendată într-o stare de 
echilibru, ci suferă o mişcare 
de coborâre perma nentă;

– regimul predomi nant de 
extensie pe verticală.

– simetria puternică a 
tectonicii între zona din 
spatele şi din faţa Arcului 
Carpatic.

7.	 Cereţi elevilor să realizeze un eseu cu privire la evoluţia regiunii Vrancea. Explicaţi-le că 
informaţiile ştiinţi�ce credibile vor � greu de găsit.

8.	 Realizaţi, împreună cu elevii, o activitate practică (�g. I.3d) pentru a explica fenomenul 
de subducţie.

fig.
I.3d

Activitate practică pentru explicarea fenomenului de subducţie



I

32 învăţământ liceal

Despre cutremure și efectele lor • www.roeduseis.ro

Pentru realizarea activităţii, aveţi nevoie de o coală de hârtie cu �gura 1.3e şi o coală 
transparentă în format A4. Coala de hârtie reprezintă litosfera oceanică ce se scufundă sub 
cea continentală, reprezentată de coala transparentă. 

Pe coala de hârtie este demarcată linia fosei oceanice şi sunt desenate hipocentrele 
unor cutremure de diferite adâncimi şi magnitudini.

Obiectivele activităţii:
Se vor formula observaţii privind:

– diferenţa dintre hipocentru şi epicentru;
– faptul că seismele adânci sunt mai îndepărtate de linia fosei oceanice;
– relaţia dintre unghiul de subducţie şi epicentre;
– apariţia cutremurelor doar de o parte a liniei fosei oceanice;
– lipsa existenţei unei relaţii între magnitudinea cutremurelor şi aşezarea lor în placa 

subdusă. 



I

33caietul profesorului

Despre cutremure și efectele lor • www.roeduseis.ro

Schema unei litosfere oceanice subduse
(Sunt prezentate hipocentrele cutremurelor de diferite magnitudini şi adâncimi şi linia fosei oceanice)

fig.
I.3e




