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Istoric şi activitate

Institutul de Geodinamică "Sabba S.Ştefănescu"
al Academiei Române (IG"SSS"AR) - director Prof.
Dorel Zugrăvescu, membru al Academiei Române
(Fig.1) a fost înfiinţat în 1990 odată cu renaşterea
Academiei
destructurarea

Române,

devenită

posibilă

după

ansamblului format din Uniunea

Sovietică şi ţările din orbita sa.
Institutul continuă o tradiţie începută în cadrul
Centrului de Cercetări Geofizice al Academiei
Fig.1. Dorel Zugrăvescu,
Director al Institutului de
Geodinamică „Sabba S.
Ştefănescu” al Academiei
Române

Române când, cu ocazia eclipsei totale de Soare din
15 februarie 1961, se poate considera că a fost
introdusă în ţara noastră geodinamica experimentală.
Cu ocazia acestei eclipse, într-o clădire ce face parte
din complexul mănăstiresc Căldăruşani (Fig.2), au

fost efectuate, folosind ca senzor un gravimetru tip Askania şi sisteme înregistratoare
de construcţie proprie, primele înregistrări ale variaţiilor în timp ale câmpului gravific
din ţara noastră. Tot cu această ocazie au fost efectuate înregistrări cu un pendul
paraconic, de asemenea de construcţie proprie, realizat după fotografiile şi detaliile
puse la dispoziţia noastră de către Prof. Maurice Allais (premiul Nobel pentru
Economie din anul 1988) care a efectuat cu pendulul realizat de domnia sa determinări
similare, cu ocazia eclipselor de Soare din 1954 şi 1958.
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Observatorul Geodinamic Căldăruşani

Fig. 2 Poziţia Observatorului Geodinamic Căldaruşani în cadrul complexului
mânăstiresc Căldăruşani

Subliniem faptul că în clădirea în care au fost efectuate aceste înregistrări
funcţionează în momentul de faţă Observatorul Geodinamic Căldăruşani şi că,
colaborarea stabilită în 1961 între Mănăstirea Căldăruşani - Biserica Ortodoxă
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Română şi Observatorul Geodinamic Căldăruşani (Centrul de Cercetări Geofizice) –
Academia Română, a fost oficial sărbătorită în anul 2001 (Fig.3), la împlinirea a
patru decenii de existenţă a primei şi până în prezent rămasă singura, colaborare
stabilită între una dintre bisericile ortodoxe – Biserica Ortodoxă Română – şi ştiinţă
– Academia Română.

Fig. 3. Semnatarii colaborării dintre Mânăstirea Căldăruşani şi Observatorul
Geodinamic Căldăruşani la sărbătorirea a patru decenii de colaborare.

În decursul timpului, după ce în 1970 Centrul de Cercetări Geofizice al
Academiei Române a fost desfiinţat, diferitele reorganizări administrative ce au
afectat structurile de cercetare din ţara noastră au făcut ca Observatorul Geodinamic
Căldăruşani să funcţioneze ca laborator de cercetare, mai întâi în cadrul
Observatorului Astronomic din Bucureşti şi apoi, pentru scurt timp, în cadrul
Institutului de Geologie şi Geofizică al Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.
Ulterior, până la înfiinţarea, pe structura sa, a Institutului de Geodinamică "Sabba
S. Ştefănescu" al Academiei Române, Laboratorul de Geodinamică a funcţionat în
cadrul Centrului de Fizica Pământului şi Seismologie alături de laboratorul de
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seismologie, devenit în 1990 Institutul Naţional de Fizica Pământului, laboratorul de
mecanica rocilor şi de colectivul de câmpuri naturale.
Laboratorul de Geodinamică şi colectivul de câmpuri naturale au constituit
nucleul de bază al Institutului de Geodinamică. Acest nucleu şi-a creat, treptat, o bază
materială formată la început aproape exclusiv din aparatură specifică de geodinamică
concepută şi construită în cadrul laboratoarelor proprii, uneori în colaborare şi cu
specialişti ce făceau parte din alte grupuri de cercetare din ţară (institute ale
Academiei Române, Catedra de Geofizică a Universităţii Bucureşti, Unităţi de pe
platforma de Fizică-Măgurele)

şi din străinătate (Observatorul Regal Belgian -

Belgia, Institutul de Fizica Globului Paris - Franţa, Departamentul de geodinamică din
cadrul Institutului de Geodezie Teoretică al Universităţii din Bonn - Germania,
Universitatea Nagoya - Japonia).
Esenţiale pentru evoluţia cercetărilor de geodinamică din ţara noastră s-au
dovedit colaborările, dublate de legături de trainică prietenie, stabilite încă din
deceniul VI al secolului trecut, cu prof. Manfred Bonatz – şef al Laboratorului de
Geodinamică din cadrul Institutului de Geodezie Teoretică al Universităţii din Bonn,
şi prof. Paul Melchior, pe atunci director al Observatorului Regal Belgian, astăzi
înnobilat Baron de regele Bouduin, pentru meritele sale ştiinţifice.
Consolidate în 1993 prin colaborarea multilaterală semnată de reprezentanţi de
elită ai geodinamicii europene (prof. Paul Paquet şi prof. Bernard Ducarme, din partea
Observatorului Regal Belgian - Belgia, prof. Manfred Bonatz, din partea Institutului
de Geodezie Teoretică al Universităţii din Bonn - Germania, prof. Jean Louis le
Mouël, Membre de l'Institut, din partea Institutului de Fizica Globului - Paris, Franţa,
ing. Jan Flick, din partea Observatorului Walferdange - Marele Ducat de Luxemburg,
prof. Dorel Zugrăvescu, din partea Institutului de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu"
al Academiei Române - România), colaborarea finanţată de Comunitatea Europeană a
permis:
– o mai bună cunoaştere a evoluţiei spaţio-temporale a unora dintre parametrii
legaţi cauzal de cumularea/declanşarea cutremurelor din zona Vrancea - România;
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– completarea/consolidarea bazei materiale destinată studiului zonei geodinamic
active Vrancea;
– organizarea în iunie-iulie 2001 a unei Misiuni Europene de Geodinamică
(fig.4).

Fig. 4. Traseul Misiunii Europene de Geodinamică
De la înfiinţarea sa, Institutul de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu" al
Academiei Române şi-a axat preocupările pe cercetări fundamentale impuse de
rezolvarea Programului prioritar al Academiei Române: "Cercetări geofizice
complexe în zone geodinamic active, cu privire specială asupra zonei seismogene
Vrancea" şi, în mod particular, asupra:
- studiului variaţiilor spaţio-temporale ale unor parametri legaţi cauzal de
cumularea tensiunilor responsabile de producerea cutremurelor de pământ;
- monitorizării deformărilor crustale (deplasarea relativă a blocurilor tectonice);
- studiilor de hazard tectonic;
- monitorizării variaţiilor spaţio-temporale ale înclinărilor crustei terestre şi ale
câmpurilor gravific, geomagnetic, geoelectric şi ale înclinărilor crustei terestre;
- creării şi menţinerii în permanenţă la nivel mondial a unui echipament specializat,
mobil, pentru studii geofizice complexe în zone geodinamic active (zone
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seismoactive, alunecări de teren, prăbuşiri ale cavităţilor subterane, zone
devenite geodinamic active datorită activităţii antropice);
- modelării evoluţiei termo-mecanice a litosferei;
- analizei neliniare a sistemelor geodinamice.
În prezent Institutul dispune de o reţea de observatoare şi puncte de observaţie,
structurată în profile şi poligoane de geodinamică, toate având ca principal obiectiv o
mai bună cunoaştere a fenomenelor ce conduc la cumularea/declanşarea tensiunilor în
zone geodinamic active, cu privire specială asupra zonei geodinamic active de la
Curbura Carpaţilor româneşti - zona seismogenă Vrancea, reţea concentrată în trei
poligoane de geodinamică: Poligonul geodinamic Căldăruşani-Tulnici, poligonul
geodinamic Crăciuneşti-Deva, Sarmizegetusa - Regia, Padeş - Gorj şi poligonul
geodinamic Delta Dunării - Mangalia (Fig.5).

Observatoare

Poligoane

Fig. 5. Poziţia poligoanelor de geodinamică ale Institutului de Geodinamică “Sabba S.
Ştefănescu” al Academiei Române pe teritoriul României
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Fig. 6. Poligonul Astrogeodinamic Căldăruşani - Tulnici
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Dintre aceste poligoane, un loc aparte îl ocupă Poligonul Geodinamic
Căldăruşani-Tulnici (Fig.6), care include, pe lângă laboratoarele destinate etalonării şi
rodării aparaturii amenajate în cadrul Observatorului Geodinamic Căldăruşani, în
subsolurile ansamblului de clădiri ce formează sediul central al IG"SSS"AR (fig.7) şi
în subsolurile sediului central al Academiei Române, mai multe micropoligoane,
formate din peste 200 de puncte de observaţie ce permit efectuarea, la intervale de
timp cuprinse de regulă între 6 luni şi 5 ani, a unor măsurători repetate şi din
observatoare subterane ce permit efectuarea înregistrării, pe cât posibil neîntrerupte, a
variaţiei înclinărilor crustei, câmpului gravific, câmpului magnetic şi câmpului
electric.

Fig. 7. Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Române, sediul
central din Bucureşti

Se obţine astfel o informaţie complexă asupra evoluţiei parametrilor fizici legaţi
cauzal de cumularea/declanşarea cutremurelor în hipocentrele zonei Vrancea, un
adevărat laborator natural de geodinamică (fig.8), seismicitatea zonei fiind urmărită
permanent în reţeaua seismologică ce aparţine Institutului Naţional de Fizica
Pământului din structura Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Punctele de observaţie
din cadrul poligonului sunt incluse în reţelele naţionale de ordinul I (reţeaua geodezică
naţională şi reţelele de observaţie ale câmpurilor magnetic şi gravimetric).
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Fig.8. Poziţia Laboratorului Natural de Geodinamică Vrancea
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Dintre aceste micropoligoane, cel mai important este amplasat în zona
geodinamic activă Vrancea (Fig. 9), de o parte şi de alta a contactului pe care se
situează, până la o adâncime ce poate depăşi în mod excepţional 180 km, hipocentrele
zonei seismogene Vrancea.

Fig.9. Micropoligonul I - Tulnici

Poligonul geodinamic Crăciuneşti-Deva, Sarmizegetusa-Regia, Padeş-Gorj este
constituit în partea sa nordică dintr-un ansamblu de observatoare subterane ce includ
laboratoare situate la adâncimi ce depăşesc în anumite cazuri 500 m sub nivelul liber
al solului, în cadrul cărora senzorii sunt la distanţă mare de orice fel de influenţe ale
activităţilor de natură antropică şi la aproximativ 300 km de zona geodinamic activă
Vrancea, laboratoare care, permiţând efectuarea unor înregistrări foarte puţin
perturbate de zgomote parazite, au rolul de a furniza o preţioasă informaţie de
referinţă.
Poligonul Delta Dunării - Constanţa este destinat urmăririi fenomenelor actuale
ale dinamicii sedimentării / erodării, specifice contactului apă fluvială, apă marină /
crustă.
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În cadrul Institutului, activitatea ştiinţifică se desfăşoară în grupe de lucru ce
urmăresc:
— Studiul evoluţiei spaţio-temporale a deplasărilor relative dintre blocurile tectonice
ce vin în contact în zona geodinamic activă Vrancea, cu privire specială asupra
profilului Tulnici -Greşu;
— Elaborarea metodologiei de amplasare optimă a unor senzori capabili să pună în
evidenţă parametri fizici legaţi cauzal de cumularea/declanşarea tensiunilor în zone
geodinamic active;
— Studiul evoluţiei spaţio-temporale a câmpurilor geomagnetic, gravific şi geotermic;
implicaţii în geodinamică;
— Studiul posibilităţilor de utilizare a informaţiei furnizate de variaţiile naturale ale
câmpului electromagnetic pentru o mai bună cunoaştere a geometriei blocurilor
tectonice, cu privire specială asupra unor zone geodinamic active;
— Studiul legăturilor dintre vulcanism şi procesele geodinamic active; privire specială
asupra legăturilor cu suturile tectonice majore;
— Studiul criteriilor de cuantificare a severităţii mişcării terenului; posibilităţi de
elaborare a unui criteriu complex care să ia în consideraţie simultan atât criteriile
instrumentale, cât şi pe cele macroseismice.
Activitatea de cercetare este coordonată de Consiliul ştiinţific al Institutului ce
include 4 membri ai Academiei Române. Institutul dispune de un potenţial de
cercetare format din 36 cercetători atestaţi, 18 cadre didactice, 28 doctori şi, în
calitatea sa de Institut organizator de Doctorate, pregăteşte doctoranzi, inclusiv în cotutelă cu catedre din alte ţări, respectiv organizează anual cursuri de specializare în
geodinamică, aparatură, prelucrarea informaţiei.
Ansamblul lucrărilor ce asigură funcţionarea aparaturii montate în cadrul
observatoarelor de geodinamică, asigură efectuarea periodică a măsurătorilor pe
profilele şi reţelele de geodinamică, asigură depanarea operativă a aparaturii şi, mai
ales, asigură realizarea şi experimentarea celor mai performanţi senzori din domeniul
nostru de activitate, de construcţie proprie sau realizaţi pe plan mondial, sunt efectuate
de un personal auxiliar cercetării, cu înaltă calificare.
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Pentru menţinerea nivelului cercetărilor efectuate la nivelul existent pe plan
mondial, sunt antrenaţi în aceste activităţi şi specialişti din alte unităţi de cercetare din
ţară (Institutul Naţional de Fizica Pământului - INFP, Institutul Naţional pentru
Cercetări în Construcţii - INCERC, Institutul Geologic al României - IGR, Catedra de
Geofizică a Facultăţii de Geologie şi Geofizică din cadrul Universităţii Bucureşti,
Întreprinderea Prospecţiuni SA, MINEXFOR Deva etc.), precum şi specialişti ce-şi
desfăşoară activitatea în unităţi de cercetare europene cu profil similar (Institutul de
Fizica Globului - Paris, Observatorul Regal Belgian, GeoObservatorul Oddendorf al
Institutului de Geodezie Teoretică al Universităţii din Bonn, Institutul de Geofizică al
Universităţii din Karlsruhe, Laboratorul de Geofizică al Universităţii din Aarhus,
Institutul Unit de Fizica Pământului din Moscova, Institutul de Geofizică şi Geologie
din Chişinău, Institutul de Geofizică din Bratislava, Institutul de Geodezie şi
Geofizică din Sopron, Institutul de Cercetări Nucleare din Debrecen etc.), respectiv
din Japonia (Institutul de Seismologie şi Vulcanologie al Universităţii din Hokkaido)
şi Statele Unite ale Americii (Serviciul Geologic American).
Pentru strângerea legăturilor cu centrele europene de geodinamică, respectiv
pentru cunoaşterea nemijlocită a realizărilor din aceste centre şi pentru efectuarea, cu
aparatură de construcţie proprie a unor înregistrări de legătură, Institutul a organizat:
- în lunile iunie-iulie 2000 Misiunea Europeană de Geodinamică în cadrul
căreia un grup de 12 cercetători români au vizitat Observatorul Schiltach al Institutului
de Geofizică din Karlsruhe, Institutul European de Geodinamică din Luxemburg Marele Ducat de Luxemburg, Observatorul Regal Belgian, GeoObservatorul Odendorf
al Institutului de Geodezie Teoretică al Universităţii din Bonn, Institutul de Fizica
Globului - Paris, instituţii în cadrul cărora partenerii, români şi străini, la colaborarea
internaţională privind zona Vrancea au prezentat rezultatele obţinute, iar
- în cursul anului 2001, Simpozionul Internaţional "Căldăruşani 2001", care a
permis unora dintre colaboratorii europeni ai Institutului cunoaşterea nemijlocită a
lucrărilor ce se efectuează în cadrul IG"SSS"AR şi în mod particular în cadrul
Observatorului

Geodinamic

Căldăruşani-Tulnici.

Căldăruşani,

respectiv

Poligonului

geodinamic

13
Tot în cursul anului 2001 a fost constituit, de Institutul de Geodinamică "Sabba
S.Ştefănescu" al Academiei Române în colaborare cu Institutul Unit de Fizica
Pământului "O.Yu Schmidt" al Academiei Ruse de Ştiinţe, Laboratorul Internaţional
Virtual de Geodinamică, laborator internaţional deschis participării cercetătorilor cu
preocupări în domeniu atât din România şi Rusia, cât şi din alte ţări. Laboratorul
Internaţional Virtual de Geodinamică, sprijinit de către UNESCO - Paris, este pe cale
de a deveni o reţea internaţională formată din specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în
institute cu preocupări în Geodinamică. Până în prezent şi-au exprimat dorinţa de
aderare la acest laborator specialişti din mai multe unităţi de cercetare din România
(Grupul de Geodinamică din cadrul Secţiei de Petrol, Mine şi Geonomie a Academiei
de Ştiinţe Tehnice din România, Institutul Naţional de Fizica Pământului, Institutul de
Mecanică Fină, Institutul Naţional de Cercetări în Construcţii), din Germania
(Institutul de Geofizică al Universităţii din Karlsruhe), din Moldova (Institutul de
Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe din Chişinău) şi din Franţa (Institutul de
Fizica Globului - Paris, Departamentul de Geofizică Aplicată din cadrul Universităţii
"Pierre şi Marie Curie", Academia din Paris), analiza ordinii în care urmează a fi
extins urmând a fi făcută de fondatorii săi în lunile martie-aprilie 2002.
Este în curs de modernizare laboratorul mobil de Geodinamică cu care au fost
efectuate măsurători geofizice complexe şi în zone geodinamic active din afara
graniţelor ţării (sondaje electromagnetice, măsurători electrometrice, măsurători ale
vibraţiilor solului, măsurători ale câmpului electric, ale câmpului magnetic, ale
câmpului gravific), măsurători ce asigură cunoaşterea distribuţiei pe verticală a unora
dintre parametrii fizici ce caracterizează blocurile tectonice ce formează subsolul, de
la suprafaţa acestuia până la adâncimi ce, pentru unii dintre parametri, pot depăşi
grosimea litosferei.
Institutul de Geodinamică "Sabba S.Ştefănescu" al Academiei Române a fost
distins, în anul 2000, de către Academia Română şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare cu Diploma şi titlul de Institut de Excelenţă şi, în cadrul
analizei efectuată în anul 2001 a rezultatelor activităţii institutelor de cercetare ale
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Academiei Române, IG"SSS"AR a fost clasificat, de asemenea, ca Institut de
Excelenţă.
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