
 
CONSILIUL SUPREM PENTRU  

ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE  

AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

 

 HOTĂRÎRE   

   
“25” april ie 2013                            Nr. 98 

       mun. Chişinău  
 

Cu privire la starea actuală şi de perspectivă 

a monitorizării seismice a teritoriului Republicii  

Moldova 

 

 Dat fiind faptul că întreg teritoriul Republicii Moldova se află într-o zonă seismică activă, 

în care cutremurele puternice se manifestă de 3-4 ori în decursul unui secol,  

avînd în vedere că acţiunea negativă a undelor seismice periclitează securitatea 

construcţiilor, provocând mari pierderi materiale şi de vieţi omemeşti, 

pornind de la necesitatea diminuării acestor pierderi, care poate fi realizată prin elaborarea 

hărţilor de zonare, microzonare şi risc seismic al teritoriului republicii, a documentelor normative 

în construcţii, la baza cărora stau cerecetările instrumentale seismologice,  

în scopul consolidării capacităţii de funcţionare a Reţelei de staţii seismice a Republicii 

Moldova,   

  în temeiul art. 86 lit. k) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se ia act de Nota informativă privind starea actuală şi de perspectivă a monitorizării 

seismice a teritoriului Republicii Moldova (se anexează), prezentată de dl Ion Ilieş, şef al 

Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie. 

2. Conducerea Institutului de Geologie şi Seismologie: 

- va elabora, în termen de o lună, un Plan de măsuri de dezvoltare a Reţelei Seismice a 

Republicii Moldova pentru anii 2014-2020, pentru a fi  prezentat Guvernului spre aprobare 

şi finanţare; 

- va perfecta, în termen de o lună, un program de perfecţionare a cadrelor ştiinţifice şi a 

personalului ce deservesc staţiile de monitorizare seismică; 

- va întreprinde măsuri concrete pentru menţinerea activităţii funcţionale a reţelei de staţii 

seismice din teritoriu şi a Centrului Naţional de Date Seismice. 

3. Direcţia juridică va examina posibilităţile legale privind scutirea de plata de arenda pentu 

încăperile staţiilor seismice din teritoriu, oferite Institutului de Geologie şi Seismologie de 

către autorităţile locale. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui academician Ion Tighineanu,  

prim-vicepreşedinte al AŞM. 

 

Preşedinte,  

Academician                                                                    Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific general, 

Membru corespondent                                                 Ion GUCEAC 


