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RAPORTARE	ȘTIINȚIFICĂ	
Valorificarea	Extensivă	a	experienței	în	activități	de	Spațiu	și	Securitate	(VESS)	

Contract	nr.	18PCCDI/2018	
-Faza	4,	aprilie	30	2021-	

	
	

• Introducere	
	
Activitățile	desfășurate	în	perioada	de	raportare	sunt	cele	relocate	în	urma	prelungirii	contractului	de	
finanțare	 în	 anul	 2021.	Ca	 și	 în	 etapa	precedentă,	 activitatea	 s-a	desfășurat	 în	 condițiile	 impuse	de	
pandemia	de	COVID	19,	care	au	determinat	reducerea	 la	strictul	necesar	a	contactelor	directe	 între	
participanți	precum	și	transferarea	acțiunilor	de	populariare	a	rezultatelor	în	mediul	virtual.	
În	 pofida	 acestor	 condiționări	 negative,	 echipele	 celor	 trei	 proiecte	 componente	 și-au	 îndeplinit	 în	
totalitate	sarcinile	asumate.	
Timpul	disponibil	relativ	scurt	(4	luni)	face	ca	publicarea	rezultatelor	obținute	să	nu	fi	fost	realizabilă	
până	la	data	raportării;	s-a	evitat,	ca	și	până	acum,	să	se	raporteze	ca	„publicate”	lucrările	submise	sau	
aflate	în	fază	avansată	de	finalizare.	
În	 cele	 ce	 urmează	 prezentăm	 rezultatele	 obținute	 în	 perioada	 de	 raportare	 în	 cadrul	 proiectelor	
componente.	
	
Proiectul	VESS-1,	VMS	
Activitatea	 1-3-2.	 Paralelizarea	 codului	 de	 simulare	 PIC-3D	 folosind	 protocolul	 MPI	 și	 optimizarea	
acestuia	
 
 În cadrul etapei curente am continuat și finalizat testarea, validarea și evaluarea codului de 
simulare particle-in-cell (PIC) electromagnetic 3d3v (cu acronimul PEM3). Codul de simulare PEM3 
este dezvoltat în C++ și paralelizat folosind Message Passing Interface (MPI). Testele au fost efectuate 
pe un sistem de calcul SuperMicro cu procesor Intel Xeon E5-2699 2.20 GHz având 22 nuclee de 
procesare și 512 GB memorie RAM. Testarea a vizat (i) validarea fizică a codului de simulare și (ii) 
evaluarea performanței de calcul a acestuia. 
  
 Validarea fizică a codului de simulare PEM3 

 În scopul testării acurateței codului numeric PEM3 din punct de vedere al proceselor fizice 
simulate, am derulat o serie de experimente numerice pentru probleme fizice specifice tematicii vizate 
de codul PEM3, și anume dinamica elementelor de plasmă de dimensiune finită în diverse configurații 
ale câmpului magnetic care descriu interacția dintre vântul solar și magnetosfera terestră. Metodologia 
de testare este sintetizată în diagrama de mai jos. 
 
DIAGRAMA	DE	TESTARE	 Problema	nr.	1	 Problema	nr.	2	
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Jet	de	plasmă	non-penetrant	
Voitcu	și	Echim	(2017)1	

Jet	de	plasmă	penetrant	
Voitcu	și	Echim	(2016)2	

Testarea	nr.	1	
Ecuația	de	continuitate	 Test	nr.	1	 Test	nr.	2	

Testarea	nr.	2	
Ecuația	Poisson	 Test	nr.	3	 Test	nr.	4	

Testarea	nr.	3	
Comparația	cu	referința	 Test	nr.	5	 Test	nr.	6	

Testarea	nr.	4	
Comparația	serial-paralel		 Test	nr.	7	 Test	nr.	8	

Problemele-test de referință implică procese fizice esențiale în studiul microstructurii și 
dinamicii jeturilor de plasmă din teaca magnetică care interacționează cu magnetopauza, și anume (i) 
convecția plasmei în direcție normală la suprafața de discontinuitate, (ii) auto-polarizarea tangențială și 
longitudinală a jetului de plasmă și (iii) expansiunea paralelă: 
• Problema 1 (Voitcu și Echim, 2017) – interacția unui jet de plasmă super-rapid cu o discontinuitate 

tangențială caracterizată de o creștere abruptă a câmpului magnetic. Această configurație determină 
scindarea jeturilor de plasmă nepenetrante și formarea unor fluxuri de plasmă antiparalele în planul 
discontinuității magnetice; 

• Problema 2 (Voitcu și Echim, 2016) – interacția unui jet de plasmă cu o discontinuitate tangențială 
caracterizată de o creștere moderată a câmpului magnetic. Jetul penetrează discontinuitatea, dar este 
frânat în regiunea de câmp magnetic mai intens. 

În vederea verificării calitative și cantitative a acurateței am efectuat: 
• Testarea 1  – soluția PIC satisface ecuația de continuitate a sarcinii electrice; 
• Testarea 2 – soluția PIC satisface ecuația Poisson; 
• Testarea 3 – comparația soluției PEM3 cu referința; 
• Testarea 4 – comparația soluțiilor PEM3 obținute cu codurile serial, respectiv paralel. 
 Cele două ecuații folosite pentru măsurarea cantitativă a acurateței fizice a codului de simulare 
sunt următoarele: 
Ecuația	de	continuitate:	

𝜕𝜌(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)
𝜕𝑡
!!!

+ ∇ ∙ 𝐽(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)
!!

= 0	

unde:	
𝜌 = 𝜌! + 𝜌! 	–	densitatea	netă	de	sarcină	
𝐽 = 𝐽! + 𝐽! 	–	densitatea	totală	de	curent	
și:	

∆𝑇 = 𝑇! − 𝑇! ≈ 0	

în	limita	erorilor	de	reprezentare	numerică.	

Ecuația	Poisson:	

𝜀!∇ ∙ 𝐸(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)
!!"#

= 𝜌(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡)	

unde:	
𝐸	–	câmpul	electric	self-consistent	
𝜀!	–	permitivitatea	electrică	a	vidului	
și:	

∆𝜌 = 𝜌!"# − 𝜌 ≈ 0	

în	limita	erorilor	de	reprezentare	numerică.	
 De notat că densitatea de curent a speciilor și câmpul electric self-consistent folosite în ecuațiile 
de mai sus sunt cele calculate în timpul derulării simulărilor, în cadrul ciclului temporal PIC, în timp ce 
densitatea de sarcină este calculată în etapa de post-procesare folosind pozițiile electronilor și ionilor 
împreună cu metoda cloud-in-cell de distribuție a sarcinii electrice pe gridul de simulare. 

                                                
1 Voitcu, G., Echim, M., Geophysical Research Letters, 44, 12, 5920-5927, 2017. 
2 Voitcu, G., Echim, M., Journal of Geophysical Research - Space Physics, 121, 5, 4343-4361, 2016. 
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Activitatea 1-4-1 
Testarea, validarea și evaluarea produsului software PIC-3D în condiții relevante de funcționare 
Obiectivul este realizat in proportie de 100%. 
 Configurațiile de simulare pentru cele două probleme-test de referință, precum și parametrii 
fizici ai simulărilor se regăsesc în cele două lucrări publicate, Voitcu și Echim (2016, 2017). Domeniul 
de simulare cuprinde 99𝑟!" în plan perpendicular pe câmpul magnetic, iar durata de simulare 
1.5−1.9𝑇!", unde 𝑟!" reprezintă raza Larmor a ionilor termici la inițializare, iar 𝑇!" perioada Larmor. 
Din punct de vedere computațional, avem de-a face cu 𝑚 celule spațiale de simulare (după toate 
direcțiile), 𝑛𝑝 particule per specie (electroni și ioni), 𝑛𝑡 iterații temporale și un pas de stocare 
intermediară a datelor de simulare de 𝛿𝑡 iterații temporale. În tabelul de mai jos sunt prezentate toate 
aceste valori pentru problemele-test de referință alături de numărul inițial de particule per celulă per 
specie 𝑁! și gradul de ocupare volumetrică inițială a plasmei 𝛾 = 𝒱!"#$%ă/𝒱!"#$%&', unde 𝒱!"#$%ă 
reprezintă volumul ocupat de plasmă la inițializare și 𝒱!"#$%&' volumul domeniului de simulare. 
 

Problema	1	 Problema	2	
𝑚 = ~20,000,000	
𝑛𝑝 = 15,000,000	
𝑛𝑡 = 22000	
𝛿𝑡 = 500	
𝑁! = 200	
𝛾 = 0.4%	

𝑚 = ~21,000,000	
𝑛𝑝 = 15,000,000	
𝑛𝑡 = 17500	
𝛿𝑡 = 500	
𝑁! = 200	
𝛾 = 0.4%	

 În cadrul testelor 1-4 am calculat valoarea medie, deviația standard și abaterea maximă pentru 
mărimile ∆𝑇 și ∆𝜌, pe întreg domeniul de simulare și la fiecare moment de timp stocat. Rezultatele 
obținute sunt sintetizate în tabelul de mai jos. Se observă că eroarea maximă a lui ∆𝑇 este de cel mult 
~10!!! din valoarea lui 𝑇, iar a lui ∆𝜌 de cel mult ~10!!" din valoarea lui 𝜌, ceea demonstrează că 
soluțiile PIC satisfac în mod riguros cele două ecuații fundamentale. 

 
	
	
 
 
 

Rezultatele testului 5 sunt prezentate în Figurile P1.1 și E1 3 pentru problema jetului de plasmă non-
penetrant. Am reprezentat grafic evoluția spațio-temporală a densității și vitezei de masă a plasmei pe 
durata celor 2 perioade Larmor ionice de simulare, respectiv variația spațială a câmpului electric self-
consistent în direcția Ox, la momentul interacției cu discontinuitatea, și structura straturilor de sarcină 
electrică la frontierele jetului de plasmă. Se poate observa cu ușurință că am obținut exact aceleași 
rezultate ca cele de referință publicate de Voitcu și Echim (2017). Diferențele evidențiate în cadrul 
etapei de raportare anterioare au fost remediate integral, sursa lor nefiind cea sugerată atunci, ci un 
„bug” în funcția de calcul a densității de curent care se manifesta doar în anumite situații particulare. 
 
 
 
 

                                                
3 Figura poate fi vizualizată aici: http://cloud.spacescience.ro/oc8/index.php/s/dDi8IANuDxFXDfZ 

Test	1	 Test	2	 Test	3	 Test	4	
∆𝑇 < 6 ∙ 10!!!	

𝜎 ∆𝑇 < 1.8 ∙ 10!!"	
∆𝑇 !"# < 1.6 ∙ 10!!"	

𝑇! ≈ 𝑇!~10!!	

∆𝑇 < 6 ∙ 10!!!	
𝜎 ∆𝑇 < 1.7 ∙ 10!!"	
∆𝑇 !"# < 1.5 ∙ 10!!"	

𝑇! ≈ 𝑇!~10!!	

∆𝜌 < 2 ∙ 10!!"	
𝜎 ∆𝜌 < 8 ∙ 10!!"	
∆𝜌 !"# < 4 ∙ 10!!"	
𝜌 ≈ 𝜌!"#~10!!	

∆𝜌 < 3 ∙ 10!!"	
𝜎 ∆𝜌 < 9 ∙ 10!!"	
∆𝜌 !"# < 3 ∙ 10!!"	
𝜌 ≈ 𝜌!"#~10!!	
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Figura P1.1 (Sus) Densitatea electronilor la trei momente de timp diferite, t=1, 1.5, 1.9TLi, în planul 
xOy perpendicular pe câmpul magnetic. (Mijloc) Componenta Uy a vitezei de masă a plasmei (normată 
la viteza inițială). (Jos) Componenta Uy a vitezei de masă, însă în planul yOz. Pentru comparație, vezi 
Fig. 2 din Voitcu și Echim (2017). 

Rezultatele testului 6 sunt prezentate în Figurile E2*, P1.2 și E3* pentru problema jetului de 
plasmă penetrant. Am reprezentat grafic evoluția spațio-temporală a densității electronilor pe toată 
durata simulării de 1.5TLi, componenta normală a vitezei de masă a plasmei în regiunea asimptotică 
dreapta a discontinuității tangențiale și câmpul electric self-consistent care evidențiază auto-polarizarea 

Schmidt. Și de această dată, comparând 
rezultatele PEM3 cu Figurile 3, 5 și 6 din 
Voitcu și Echim (2016), putem observa că am 
obținut exact aceeași soluție PIC, atât din punct 
de vedere calitativ, cât și cantitativ. Atât în 
cazul testului 6, cât și în testul 5, soluțiile 
numerice calculate cu PEM3 susțin în totalitate 
analizele și concluziile publicate de Voitcu și 

Echim (2016, 2017).  
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Figura P1.2. Viteza de masă a plasmei în direcție normală la suprafața de discontinuitate, la momentul 
t=1.5TLi, în planul xOy (stânga), respectiv xOz (dreapta). Pentru comparație, vezi Fig. 5 (sus) din 
Voitcu și Echim (2016) 

 
În cadrul testelor 7 și 8 am comparat soluția PEM3 furnizată de codul serial cu cea obținută cu 

varianta MPI în condiții de execuție identice. În Figurile E44 și E5* am prezentat o parte din rezultatele 
obținute cu PEM3-MPI. Comparând Figura E4* cu Figurile P1.1 și E1*, respectiv Figura E5* cu 
Figurile E2*, P1.2 și E3* observăm că rezultatele sunt identice. 

Toate testele de validare efectuate în cadrul etapei curente pun în evidență acuratețea fizică a 
codului de simulare PIC-3D dezvoltat în proiectul VESS. Astfel, atât modelul PIC, cât și algoritmul 
corespunzător acestuia, au fost implementate corect în codul de simulare și produc o soluție numerică 
validă. 

 
Evaluarea performanței de calcul a codului de simulare PEM3 

 În scopul măsurării performanței computaționale a codului numeric PEM3, am derulat 
experimente numerice comparative atât cu varianta serială, cât și cu cea paralelă a codului de simulare 
pentru cazurile prezentate în tabelul de mai jos. Am măsurat timpul de execuție per iterație temporală 
simulată și am calculat accelerarea (speed-up) 𝑠! = 𝑡!/𝑡!, respectiv eficiența 𝑒! = 𝑠!/𝑛 
corespunzătoare paralelizării MPI, unde 𝑡! reprezintă durata de execuție obținută cu varianta PEM3-
MPI folosind 𝑛 nuclee de procesare, 𝑛 ≥ 1. Am trasat curba de scalabilitate MPI atât pentru speed-up, 
cât și pentru eficiența de paralelizare. 
 Cazul I corespunde unui jet de plasmă injectat în vid într-o configurație asemănătoare cu cea 
din problema-test de referință nr. 1, în timp ce cazul II corespunde unui jet de plasmă aflat în prezența 
unei plasme ambientale. Comparativ cu primele două, cel de-al treilea caz prezintă o problemă cu 
dimensiune computațională mare în care plasma inițializată ocupă întreg domeniul de simulare. 
 

Cazul	I	 Cazul	II	 Cazul	III	
𝑚 = ~51,000,000	
𝑛𝑝 = 30,000,000	

𝑁! = 15	
𝛾 = 4%	

𝑚 = ~900,000	
𝑛𝑝 = 23,000,000	

𝑁! = 30	
𝛾 = 100%	

𝑚 = ~8,600,000	
𝑛𝑝 = 200,000,000	

𝑁! = 25	
𝛾 = 100%	

 
În tabelul de mai jos am prezentat performanța codului MPI la execuția pe un singur nucleu de 

procesare (𝑛 = 1) comparativ cu performanța codului serial în varianta de dinainte de paralelizare. Ca 
urmare a optimizării codului PEM3 în etapa de pre-paralelizare, s-a obținut o creștere semnificativă a 
performanței cu un factor mai mare ca 3 pentru toate cazurile considerate. 

Durata	de	execuție	serial	vs.	paralel	cu	n=1:	𝒕𝒔/𝒕𝟏	
Cazul	I	 Cazul	II	 Cazul	III	
3.5	 3.5	 3.0	

 Duratele de execuție MPI pentru cazurile I și II sunt prezentate în următoarele două tabele, în 
timp ce în Figurile 125 și 13* am trasat grafic variația speed-up-ului și a eficienței cu numărul de nuclee 
de procesare utilizate. În Figura 14 putem compara direct scalabilitatea speed-up-ului în cele două 
cazuri. Din acest punct de vedere, putem observa o creștere a performanței codului PEM3-MPI atunci 
când gradul de ocupare volumetrică a domeniului de simulare crește de la 4% la 100%.  
 
                                                
4 Figura poate fi vizualizată aici: http://cloud.spacescience.ro/oc8/index.php/s/dDi8IANuDxFXDfZ 
5 Figura poate fi vizualizată aici: http://cloud.spacescience.ro/oc8/index.php/s/dDi8IANuDxFXDfZ 
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Cazul	I	
Numărul	de	nuclee	de	procesare	𝒏	

1	 4	 8	 12	 16	 20	
Durata	 de	 execuție	 per	
iterație	temporală	[sec.]	 49.2	 29.1	 29.2	 32.7	 37.5	 43.6	

 

Cazul	II	
Numărul	de	nuclee	de	procesare	𝒏	

1	 5	 9	 13	 17	 21	
Durata	 de	 execuție	 per	
iterație	temporală	[sec.]	 16.0	 8.2	 5.5	 4.9	 5.0	 5.6	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura P1.3. Scalabilitatea codului PEM3-MPI pentru cazurile I (curba albastră), respectiv II (curba 
roșie). 

 
Creșterea scalabilității din Figura P1.3 este 
limitată la o valoarea maximă pentru o 
problemă dată și un sistem de calcul fixat. În 
Figura P1.4  am prezentat speed-up-ul maxim 
obținut în cazurile I, II și III. Valoarea acestuia 
crește de la 1.7 în cazul I la 7.9 în cazul III, 
direct proporțional cu creșterea dimensiunii 
computaționale a problemei. Așadar, codul de 
simulare PEM3-MPI are o performanță mai 
bună în cazul problemelor mai complexe. 
 
 
 

 
Figura P1.4. Evoluția valorii maxime a speed-up-ului cu dimensiunea computațională a unei simulări 
în cazurile I, II și III.  
 
Activitatea 1-5-4 
Analiza de corelație a variabilității ionosferice și caracteristicile jeturilor super-rapide detectate de 
misiunea ESA Cluster în teaca magnetică a Pământului 
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Jeturile superrapide din teaca magnetică („highspeed magnetosheat jets”, așa cum au fost definite de 
Plaschke et al (2013), abreviate de aici înainte cu acronimul HSMJ pot fi definite ca fiind plasmoizi 
având densitate și/sau presiune dinamică mai mare decât a fluxului de plasmă. Jeturile din teaca 
magnetică sunt considerate regiuni foarte limitate, care apar în înregistrări ca având durate de ordinul 
minutelor, în care presiunea dinamică (Plaschke et al, 2013) sau densitatea (Savin et al, 2008) sunt 
crescute față de mediul înconjurător. Deși numărul studiilor referitoare le jeturi a crescut in ultimii ani 
nu exista incă concluzii clare privind atât caracteristicile acestora, originea lor, modul in care energia 
lor este transmisa magnetopauzei sau magnetosferei sau efectele in ionosfera. Jeturile analizate sunt, 
cele mai multe, înregistrate de THEMIS si MMS (Vuroinen et al, 2020, Plaschke et al, 2020). Exista si 
cateva analize ale datelor Cluster (Karlsson et al, 2012) dar acestea se focalizeaza pe cateva cazuri 
particulare. pentru a identifica jeturile ca fiind creșteri abrupte ale densității. Observațiile au arătat că 
vitezele de deplasare pot fi aceleași cu cele ale fluxului de plasmă în care acestea se află sau se pot 
deplasa cu viteze mai mari.   

Activitățile din etapa Iv au fost direcționate anliza unor corelații între evenimente de tip jet din teaca 
magnetică  și variabilitatea ionosferica.  

Pentru jeturile identificate in teaca magnetica in perioadele ianuarie – aprilie 2007 si ianuarie-
aprilie 2008, estimam amprenta magnetica a acestora in ionosfera terestra, la o altitudine de 100 km. 
Aceasta determinare implica doi pasi: 

i) Transportul jeturilor la magnetopauza terestra 
ii) Proiectia jeturilor de la magnetopauza in ionosfera 

Pentru a calcula coordonatele spatiale ale intersectiei unui jet cu magnetopauza este necesara 
determinarea pozitiei si formei magnetopauzei terestre. Deducem acesti parametri folosind un model de 
magnetopauza propus de Shue et al. (1997), descris de ecuatia (1): 

𝑟 = 𝑟!
!

!!!"#$

!
   Eq. (1) 

r0 reprezinta distanta „standoff” iar α descrie magnetosfera din spatele Pamantului („tail flaring”). r0 
este distanta la care se obtine echilibru intre presiunea dinamica a vantului solar si cea a dipolului 
Pamantului in regiunea subsolara. r este distanta radiala la un unghi θ intre linia Soare-Pamant si 
directia lui r. Reprezentarea grafica a magnetosferei in data de 5 ianuarie 2007, 14:24, este redata in 
Figura P1.5, stanga (curba albastra), in coordonate (X,R), unde 𝑅 = 𝑌! + 𝑍!. Linia rosie indica 
transportul jetului identificat in teaca magnetica (punctul negru) pana la intersectia cu magnetopauza 
(triunghiul galben), considerand ca acesta isi pastreaza miscarea rectilinie si uniforma la trecerea prin 
magnetopauza. 

Pasul prin care estimam proiectia jetului (transportat la magnetopauza) in ionosfera terestra, implica 
estimarea formei dipolului terestru. Pentru aceasta folosim un  model de camp magnetic terestru propus 
de Tsyganenko & Sitnov (2005). Linia de camp magnetic obtinuta in urma implementarii modelului 
Tsyganenko & Sitnov (2005) si care intersecteaza coordonatele spatiale ale jetului transportat la 
magnetopauza (cercul cyan) este reprentata in Figura P1.5, dreapta (curba rosie). In urma acestei 
metodici, putem determina coordonatele spatiale (in coordonate carteziene sau geografice) ale pozitiei 
in care ar ajunge jetul daca ar fi disipat in lungul liniei de camp magnetic terestru. 

Proiectia tuturor jeturilor identificate in baza de date din teaca magnetica, care au putut fi 
transportate la magnetopauza si pentru care s-a putut estima dipolul terestru este redata in Figura P1.6. 
In stanga sunt reprezentate amprentele jeturilor care ajung in emisfera nordica iar in dreapta amprentele 
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celor care ajung in emisfera sudica. Dimesiunea sagetii este o masura a vitezei maxime a jetului din 
teaca magnetica. 
 

 
Figura P1.5 Stanga: determinarea intersectiei dintre traiectoria jetului identificat in teaca magnetica (linia rosie) a 
Pamantului si magnetopauza terestra (curba albastra) in 05-01-2007 14:24. Dreapta: reprezentarea liniei de camp magnetic 
al Pamantului (curba rosie) care intersecteaza coordonatele jetului transportat la mangetopauza (cercul cyan). Cercul 
albastru este Pamantul. 

 
Figura P1.6  Proiectia tuturor jeturilor, identificate in teaca magnetica, la o altitudine de 100 km fata de Pamant (in ionosfera 
terestra). In stanga sunt proiectiile jeturilor in emisfera nordica iar in dreapta a celor din emisfera sudica. Marimea sagetii 
este proportionala cu viteza totala maxima a jetului. 

A fost selectată baza de date a sistemului de radare cu împrăștiere coerentă SuperDARN, care 
prezintă avantajul că monitorizează continuu ionosfera (spre deosebire de radarele EISCAT,  care au 
informații dpar pe perioade scurte și deci șansa unei coincidențe este foarte scăzută.  În plus 
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SuperDARN are radare care monitorizează ionosfera de latitudine medie și mare în ambele emisfere 
(figura P1.7).  Pe baza observațiilor acestora și utilizând modelele de convecție se poate determina, de 
exemplu, harta de convecție.   

 

 

Figura P1.7. Zonele monitorizate de radarele SuperDARN în cele două emisfere (stg, 
http://vt.superdarn.org/tiki/assets/pages/fov/all/allfovs_20191027.png) și identificarea radarelor de interes pentru o zonă din 

ionosferă (dr, http://vt.superdarn.org/tiki-index.php?page=radarFinder).) 
 

 
A fost stabilită o metodologie de investigare a posibilelor efecte ionosferice după cum urmează 
1. Se identifică jeturile care par a fi aproape de magnetopauză, pentru a reduce cât mai mult 

incertitudinea asupra proiecțiilor ionosferice.  
2. Se identifică jeturile a căror proiecție se află  în zonele monitorizate de radar prin alegerea 

coordonatelor geografice potrivite (în aria de monitorizare a radarului). În principiu se caută proiecțiile 
cu longitudinea cuprinsă între 20 grd E și 180 grd V și latitudini peste 55 grd N. Radarele de mid-
latitudine nu funcționau în 2007-2008. 

3. Se vizualizează harta de convecție corespunzătoare momentului jetului plus/minus 30 minute; 
aceasta este utilă doar dacă în perioada și zona vizată există  instabilități suficient de importante încât 
să determine variații de densitate, care să poată fi ”văzute” de radar.  

4. Se identifică radarele în a cărui zonă se află proiecția respectivă, folosind opțiunea ”radar 
finder”. Această opțiune permite identificarea radarelor dar și a  fasciculului în al cărui drum se află 
punctul de interes.   

5. Se identifică dacă radarele de mai sus au funcționat în 2007 și 2008, perioadele ian – aprilie.  
6. Se identifică satelitul DMSP care trece prin zona respectivă pentru a vedea dacă există 

coincidență între timpul la care satlitul DMSP sondează ionosfera și timpul observării jetului, pentru 
date legate de precipitații aurorale.  

7. Se caută datele ionosferice pentru fasciculele de interes dar și pentru alte 2-3 fascicule 
vecine,ținând cont de faptul că determinarea proieciei este una cu precizie scăzută. 

8. Se determină, cu aproximație, distanța la care se află zona de interes de radar (slant range), 
pentru a identifica semnăturile din zona respectivă. Distanțele sunt calculate automat însă din nou 
trebuie ținut cont de erorile destule de mari asociate calculelor. 

 
Pe baza celor de mai sus au fost selectate două seturi de jeturi cu potential geoefectiv pen tru care 
analiza proiectiva descrisa mai sus indica faptul ca acestea interesectează linii de camp magnetic 
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“închise”, deci care intersectează ambele emisfere ale Pământului : (Seria A) 27 martie 2007 între 
05:58 UT și 08:28 UT, respectiv (Seria B) 10 martie 2008 între 23:12 și 00:51 UT. 

Seria Zi Perioada max 
(UT) 

Latitudine N 
(sector) 

Longitudine N 
(sector) 

Latitudine S 
(sector) 

Longitudine S 
(sector) 

A 27 mar 2007 05:58:11 – 
08:28:47 

75.0 – 77.8 26.3 E – 79.0 E 57.9 – 64.2 80.3 E – 101.5 E 

B 10 mar 2008 23:12:44 – 
00:50:50 

68.2-71.5 129.8 V – 150.7 
V  

61.6 – 65.4 159.3 E – 171.8 E 

Mai jos sunt identificate rdarele care ar putea avea informații despre starea ionosferei la momentul 
observării jetului, dacă acestea există. Radarele sunt identificate prin codurile lor, care se găasesc la 
http://vt.superdarn.org/tiki-index.php?page=Radar+Overview  

Jet nr 
(din 
luna) 

Timp (UT) Timp 
până 
la MP 
(s) 

Latit
udin
e N  
(grd
) 

Longit
udine 
N  
(grd) 

Latitu
dine S  
(grd) 

Longitu
dine S 
(grd) 

Radar 
N/Fascicul/Distanta 
(km) 

Radar S/Fascicul/Distanta 
(km) 

89 2007-03-27T05:58:11 29 76.4 79 -57.9 101.5 - - 

90 2007-03-27T06:02:02 28 76.4 76.1 -58.1 100.2 - - 

91 2007-03-27T06:08:43 33 76.6 73.2 -58.5 99.2 - - 

92 2007-03-27T06:15:41 17 76.5 74.5 -58.3 99.6 - - 

93 2007-03-27T06:22:34 65 76.9 70 -59 98.1 - - 

94 2007-03-27T06:26:50 81 77 64.1 -59.7 95.9 - - 

95 2007-03-27T06:30:05 156 77.8 70.8 -59.7 99.5 - - 

98 2007-03-27T07:14:55 142 76.7 55.9 -60.4 92.3 - - 

101 2007-03-27T07:43:43 203 76.3 34.2 -63.1 83.8 PYK 8/2373, HAN 
14/1585 

SYE 11/2311, KER 
13/1876 

102 2007-03-27T07:45:47 158 75.8 39 -62 84.4 PYK 9/2500, HAN 
15/1575 

SYE 11/2372, KER 
14/1798 

103 2007-03-27T07:47:39 235 76.4 28.5 -64.1 82.1 PYK 8/2227, HAN 
12/1572 

SYE 10/2211, KER 
12/1904 

104 2007-03-27T07:48:45 208 76.1 35.7 -62.7 83.8 PYK 8/2411, HAN 
14/1574 

SYE 11/2328, KER 
14/1845 

105 2007-03-27T07:49:43 135 75.6 40.6 -61.6 84.6 - SYE 11/2393, KER 
14/1772 

106 2007-03-27T07:50:45 162 75.8 41.5 -61.6 85.3 - SYE 11/2422, KER 
15/1807 

108 2007-03-27T08:22:30 98 75 31.9 -62.7 80.3 PYK 8/2297, HAN 
14/1429 

SYE 12/2185, KER 
12/1677 

109 2007-03-27T08:28:47 160 75.9 26.3 -64.2 80.3 PYK 8/2157, HAN 
11/1515 

SYE 11/2146, KER 
12/1839 

         
46 2008-03-10T23:12:44 21 68.2 -129.8 -65.4 171.8 PGR 6/1608, KOD 

9/1610, CLY 4/2337 
- 

47 2008-03-11T00:48:21 57 70.8 -146.3 -62.2 161.7 PGR 2/2207, KOD 
1/1497, CLY 4/2337 

- 

48 2008-03-11T00:49:40 37 71.6 -152 -61.4 158.6 PGR 1/2419 - 

49 2008-03-11T00:50:50 37 71.5 -150.7 -61.6 159.3 PGR 2/2384 - 
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Figura P1.8. Exemplu harta convecție și traiectoria sateliti DMSP care trec  pe deasupra zonei de interes la aproximativ 
90 min: 

27 mar 2007 (stg), 10 mar 2008 (dr) 
 

 

 
 

Figura P1.9. Observații în emisfera nordică ale radarelor Hankasaalmi (stg) si Pykkvibaer (dr) pentru 27 mar 2007, în 
perioada în care se observă jeturi. Perioada de interes este marcată prin oval. 

 

 
 

Figura P1.10 Observații în emisfera sudică ale radarelor  Syowa East (stg) si Kerguelen (dr) pentru 27 mar 2007, în 
perioada în care se observă jeturi, pe toată perioada de interes. 

Figura P1.8 arată că în intervalul asociat observării jeturilor este posibil ca F15 și F16 să fie active. 
Totuși trecerea acestora nu are loc la momente de timp suficient de apropiate de cele ale jeturilor.  

Figurile P1.9 și P1.10 prezintă exemple ale observațiilor radarelor active la momentul observării 
seturilor de jeturi din 27 martie 2007 în cele două emisfere. În cazul ambelor emisfere este de interes 
perioada de după 07:30, dat fiind că înainte de această oră proiecțiile jeturilor se află în afara 
câmpurilor de observare ale celor două radare. Zonele de interes sunt cele din regiunea 1500 km 
pentru HAN și aproximativ 2200 pentru PYK. Se poate vedea că există o serie de semnături 
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ionosferice în imaginea PYK care care însă nu se regăsesc în imaginile HAN în intervalul respectiv. 
Pentru emisfera sudică nu apare nimic pe imaginile radar.  

 
 

 
 

Figura P1.11. Observații în emisfera nordică ale radarelor Prince George pentru patru fascicule, corepunzătoare 
proiecțiilor unor jeturi diferite din 10 mar 2008, în perioada în care se observă jeturi. Perioada de interes este marcată 

prin oval. 
 

Figura P1.11 prezintă date din emsifera nordică pentru 10 martie 2008. Pentru emisfera sudică nu 
sunt există date. Zonele de interes sunt cele din regiunea 1500 km pentru fasciculul 6 si cca 2000 km 
pentru fasciculul 2. ÎN acest caz se remarcă o structură în formă de V chiar în jurul orei 23.12 
(primele două fascicule, 5 și 6) când a fost observat jetul nr 46. Această structură se observă mai bine  
pentru fasciculul 5.  Am adăugat și imaginea ionosferică reflectată în fasciculul 9 al aceluiași radar, 
pentru a arata că în zonă există niște structuri care ar putea prezenta interes la o analiză mai atentă a 
posibilelor legături cu jeturile MSH.  

 
 

 
Activitatea 1.5.5 Teste finale  de laborator cu tehnologia FPGA 
 
Termen 2021 

 
Rezultatele testelor finale cu tehnologia FPGA au confirmat rezultatele intermediare. Nu am 

identificat nici un comportament anomal pentru solutiile FPGA elaborate pentru anliza 
discontinuităților. 
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Activitate 3.5.Testarea, validarea și evaluarea codului numeric paralelizat pentru  
diagrame M-R: 
Rezolvarea ecuațiilor Einstein pentru componentele tensorului metric în prezența materiei a cărei 
dinamică este modelată cu ajutorul ecuației Boltzmann. Un cadru simplificat dar în 
implementarea formalismului Boltzmann-Einstein utilizând măsurători ale spectrelor de putere 
ale radiației cosmice de fond obținute de misiunile WMAP și Planck. Formalismul Boltzmann-
Einstein presupune același timp extrem de important în care acest sistem de ecuații poate fi studiat 
este cel al stelelor compacte, având mase mai mari decât cea a Soarelui, însă având raza de 
ordinul a ~10 km (câteva raze Schwarzschild). În limita statică, astfel de sisteme pot fi studiate 
folosind ecuația Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV).  
În cadrul acestei activități, am întrebuințat modelul npeµ pentru materia nucleară densă ai cărei 
constituenți (neutroni, protoni, electroni și muoni) se găsesc în echilibrul β. Ecuația de stare ε(P) 
exprimând densitatea de energie εca funcție de presiunea P a fost obținută utilizând teoria 
nucleară relativistă în aproximația câmpului mediu, considerând cuplajul cu mezonul scalar σ, 
mezonul vectorial ω și tripletul vectorial ρ. Cu ajutorul integrării numerice, s-a urmărit rezolvarea 
ecuației TOV pentru construirea următoarei diagrame. 
După cum se poate observa în Fig. 1, modelul întrebuințat reușește să surprindă caracteristicile 
pulsarului J0030+0451, măsurate recent de către satelitul NICER [M. C. Miller et al., Astrophys. 
J. Lett. 887 (2019) 1, L24.]. Rezultatele descrise mai sus au încă un caracter preliminar, acestea 
fiind deja diseminate printr-o prezentare în cadrul seminarului grupului de fizică teorică al 
facultății de fizică din cadrul UVT (V. E. Ambruș, Modele σ-ω pentru interacția nucleară tare și 
ecuația de stare a stelelor neutronice). 
 

 
Fig. 3.5.1: Dependența masei M a unei stele compacte (în unități de mase solare) de raza acesteia 
(exprimată în km) utilizând modelul npeµ. Ramurile configurațiilor stabile sunt evidențiate 
utilizând liniile continue de culoare mov. 
 
Activitate 3.9.Determinarea parametrilor fizici caracteristici componentei de Materie Obscură (Dark 
Matter) din Univers detectabili de misiunea Euclid. In ultimele 4 luni ale proiectului VESS am obtinut 
cantitati masurabile din calculele noastre care implica productia de bosoni Z alaturi de fermioni in 
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universul timpuriu. Am calculat rata de productie pentru procesul in care Bosonii Z sunt emisi decatre 
neutrino in conditiile de tempetaura si expansiune cunoscute pentru universul timpuriu.  

 

unde reprezinta impulsul maxim al bosonului Z, iar reprezinta raportul dintre factorul de 
expansiune si masa bosonului Z.  
Acest rezultat a permis mai departe calculul densitatii numarului pe centrimetru cub de bosoni Z . 
Rezultatul remarcabil este legat de faptul ca am reusit sa stabilim o dependenta a densitatii numarului 
de bosoni Z cu temperatura si factorul de expansiune: 
 

 
In ecuatia densitatii numarului de bosoni Z reprezinta rata totala de deintegrare a bosonilor Z, iar 
cu am   notat temperatura care in conditiile epocii hadronice are valori cuprinse intre  

. 
 Procesul in care bosonii Z ar fi emisi de neutrini a fost complet neglijat in literatura de specialitate in 
ciuda faptului ca neutrinii au fost particulele dominante in universul timpuriu deoarece se credea ca un 
astfel de process are rata neglijabila chiar si in conditiile inflatiei. Rezultatele noastre leaga densitatea 
numarului de bosoni Z produsi de densitatea numarului de neutrini din universul timpuriu  si dovedesc 
ca pentru conditiile extreme de temperatura si expansiune  procesul in care bosonii Z sunt emisi de 
neutrini este una dintre principalele surse de bosoni grei. Mai jos este dat un rezultat grafic care arata 
dependenta numarului de bosoni Z de temperatura atunci cand raportul dintre factorul de expansiune si 
masa este determinat: 
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Fig. 3.9.1 

Aceste rezultate sunt prezentate intr-o lucrare: C. Crucean and M.A. Baloi-Number density of Z bosons 
produced in emission processes by neutrinos at the early stages of universe - care a fost trimisa recent 
la Phys Rev Lett si este in evaluare. 
 

Sumar privind activitatea IAAR din cadrul proiectului „Valorificarea extensivă a experienței în 
activități de spațiu și securitate” (VESS)” pentru etapa corespunzatoare anului 2021 

 
 În această etapă s-a urmărit definitivarea rezultatelor obținute în etapele anaterioare ca urmare a 
finalizării acestui proiect.  De asemenea s-a realizat documentația necesară închiderii acestui proiect.  
Activitățile desfășurate au avut în vedere obiectivele prezentate în cadrul proiectului, rezultatele finale 
fiind prezentate în cadrul raportului pentru întreaga perioadă. 
 
Obiectiv 1) Caracterizarea spectro-fotometrică a obiectelor Sistemului Solar 
 Pentru completarea rezultatelor anterioare corespunzătoare acestui obiectiv, activitățile 
desfășurate în anul 2021includ caracterizarea asteroizilor din apropierea Pământului folosind noi 
observații realizate cu Telescopio Carlos Sánchez, 1.5 m din Insulele Canare (Spania).  Distribuția 
obiectelor observate în perioada 2018 -  aprilie 2021, în spațiul elementelor orbitale ( Fig. 1). 
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Fig. 1 Distribuția asteroizilor din apropierea Pământului observați cu  Telescopio Carlos Sánchez 

folosind instrumentul MuSCAT2 și filtrele de bandă largă g, r, i, z_s.  
 

 Pentru caracterizarea acestor obiecte folosim algoritmi de tip machine learning. În acest scop s-
a definit un set de referință pornind de la rezultatele anteriore, respectiv obiectele observate 
spectroscopic.  Acest set arată că putem identifica clasele compoziționale pe baza date obținute din 
aceste observații. Rezultatele sunt prezentate în figura 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Datele de referință folosite pentru clasificarea tipurilor compoziționale prezentate în spațiul 

indicilor de culoare. Fiecare punct corespunde unui obiect observat cu TCS/MuSCAT2 și care are o 
clasificare compoziționala obținută pe baza observațiilor spectrale.  

 
 
Obiectiv 2) Realizarea unei baze de date cu proprietățizice, spectrale și spectro-fotometrice ale 
corpurilor din Sistemului Solar detectabile de misiunea Euclid. 
 Bazele de date menționate în propunerea de proiect au fost realizate în etapele anetrioare. 
Acestea sunt accesibile comunității folosind platforma Observatorului Virtual și sunt asociate cu 
articolele publicate. Web-linkurile  de unde acestea se pot accesa sunt: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-
bin/VizieR?-source=J/A+A/627/A124; http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-
source=J/A+A/617/A12 
 
 În completarea acestora au fost incluse noile observații obținute. Acestea urmează a fi publicate 
într-un articol științific și permit o continuitate a activității de cercetare  demarată în cadrul proiectului. 
Rezultatele preliminare sunt prezentate la conferința 7th IAA Planetary Defense Conference 2021. 

 
Obiectiv 3) Realizarea unei baze de date cu proprietățile fizice, spectrale și spectro-fotometrice 
ale corpurilor din Sistemului Solar catalogate ca Virtual Impactori și detectabile de misiunea 
Euclid 
 
 În completarea rezultatelor obținute anterior, raportate și publicate în articole științifice (e.g. 
Popescu et al. 2019, Astronomy & Astrophysics), în anul 2021 am caracterizat asteroidului  potențial 
periculos (99942) Apophis. Acest asteroid se va apropia la 37 000 km de Pământ în anul 2029 pe 13 
Aprilie. În acest an a fost  cea mai favorabilă oportunitate de a obține date despre acest obiect (până la 
apropierea din 2029), fiind la magnitudinea aparentă ~16. Din cauza orbitei, în anii următori acest 
obiect va fi la magnitudini aparente de peste 20, putând fi caracterizat doar cu telescoape din clasa 4m+ 
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sau cu telescoape spațiale. Am acumulat date spectroscopice în domeniul vizibil și date 
spectrofotometrice.  În figura  3 sunt prezentate  curbele de lumină obținute cu telescopul TCS. Aceste 
date se aduagă la baza de date raportată anterior, http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-
source=J/A+A/627/A124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Curba de lumină a asteroidului potențial periculos (99942) Apophis. S-au folosit filtrele Sloan, g, 
r, i și z_s. 

 
 
 
 
 
 
Proiectul VESS-2 MNP 
 

 
Moduri de valorificare/dezvoltare ale sistemului în programele Naționale, cu ESA 
și la potențialii beneficiari 
 

Activitatea “Moduri de valorificare/dezvoltare ale sistemului în programele Naționale, cu ESA și la 
potențialii beneficiari” face parte din categoria Activități suport - Diseminarea pe scară largă prin 
comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor. La încheierea activităților tehnice 
VESS-MNP, într-un document unitar sunt prezentate următoarele aspecte:  

- Lista Proiectelor potențiale, naționale și internaționale, care rezultă din activitatea în cadrul 
proiectului MNP; 

- Foaia de parcurs pentru propunere de aplicații de contramăsuri la ESA vizând TRL 3-5. 

 
Lista Proiectelor potențiale, naționale și internaționale, care rezultă din activitatea în cadrul 

proiectului MNP; 

• Proiecte naționale: 
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Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare 
Avansată - STAR6 (Space Technology and Advanced Research) este o competiție destinată 
abordărilor din domeniul spațial. Au existat doar 3 competiții, ultima, în anul 2016, buget general fiind 
alocat pe subdomenii, cu obiective largi. 

Proiecte de cercetare postdoctorală - PD7 și Proiecte de cercetare pentru  stimularea 
tinerelor echipe independente - TE8 sunt competiții deschise de Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării și organizate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI 
care se deschid anual. 

• Proiecte internaționale 
 

 Din perspectiva internațională, în cadrul Agenției Spațiale Europene (European Space Agency-

ESA), sunt identificate oportunități de aplicații, tehnologii și studii asupra științelor vieții. Astfel, în 

privința alegerii programului de finanțare, se remarcă programele ESA oportune pentru nișa aplicațiilor 

de performanță umană în condițiile explorării spațiului cosmic (i.e., Human Spaceflight 

Coutermeasures). Celelalte oportunități, de principiu, prezintă fie obiective extrem de nișate non-

spațiale, fie prea largi, dar nu cu un interes major în aplicații de medicină spațială, dat fiind și domeniul 

restrâns de cercetare-dezvoltare și industrial pe nișa menționată. 

 General Support Technology Programme (GSTP)9 orientat către dezvoltarea tehnologiilor de 

vârf pentru a fi utilizate în misiuni spațiale viitoare, prin trei elemente organizatorice distincte: 

Develop10, Make11, Fly12. Programul GSTP, de regulă, vizează dezvoltarea anumitor tehnologii 

prestabilite prin priorități naționale sau internaționale, de exemplu tehnologii generice, Inteligență 

Artificială, Cybersecurity, Procese operaționale și de fabricație avansate. 

European Exploration Envelope Programme (E3P)13,14 definit prin șapte direcții: ISS (International 

Space Station), încurajând utilizarea stației pentru dezvoltarea științei și tehnologiei; ExoMars; Lunar-

Rsource Lander; Future Human Exploration; SciSpacE – Science in Space Environment, conținând 

                                                
6 http://www2.rosa.ro/index.php/ro/strategie-spatiala/programul-star 
7 https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala 
8 https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente 
9http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/About_the
_General_Support_Technology_Programme_GSTP 
10http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/GSTP_El
ement_1_Develop 
11http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/GSTP_El
ement_2_Make 
12http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/GSTP_El
ement_3_Fly 
13https://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2016/Human_Spaceflight_and_Robotic_Explorat
ion_Programmes 
14https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/Research_Ann
ouncements 
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accesul la platforme spațiale non-ISS, analoage de microgravitație și de izolare, confinare; ExPeRT - 

Exploration Preparation, Research and Technology; Commercial partnerships. În privința studiilor in 

medii spațiale relevante, participarea la experimente de Izolare, Confinare simulată poate fi realizată 

prin  facilitățile Concordia15, MARS 50016, SIRIUS17 aflate sub egida agențiilor spațiale 

internaționale. 

Programele finanțate prin Comisia Europeana și Unitatea Executiva pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării se identifică de asemenea, în 

perspectiva dezvoltării în planul internațional prin The Active and Assisted Living (AAL) 

Programme18, program finanțat de Comisia Europeană și Statele membre în Programul AAL care are 

ca obiectiv crearea unor condiții de viață mai bune pentru persoanele în vârstă prin utilizarea 

tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) cât și creșterea capacității de cooperare între statele 

europene. 

Foaia de parcurs pentru propunere de aplicații de contramăsuri la ESA vizând TRL 3-5 

 

Fiind identificat potențialul subproiectului MNP - protecție psihologică în domeniul 

contramăsurilor asociate zborului spațial cu echipaj uman, și anume prin construirea unei noi măști 

faciale capabile sa îmbunătățească capacitățile de detecție ale statusului emoțional prin abordarea 

antropologică și computaționale prin simplificarea modelului matematic, se dorește în continuare 

dezvoltarea de studii avansate asupra demonstrării fezabilității metodologiei prin realizarea unui sistem 

de interes specific sub formă de breadboard de testat în laborator și în mediu de izolare-confinare 

relevant. Beneficiul participării în experimentele de izolare-confinare analoage spațiului este extrem de 

important pentru înțelegerea psihologiei comportamentale a indivizilor aflați în asemenea medii 

extreme implicit pentru definirea avansată a cerințelor funcționale și operaționale a sistemului de 

monitorizare a statusului emoțional în cadrul zborurilor interplanetare de lungă durată. De asemenea, se 

poate sublinia un spin-off în beneficiul societății asupra vârstnicilor expuși izolării sociale precum și 

altor categorii de oameni aflați în situații pandemice. 

În această Foaie de parcurs pentru propunere de aplicații de contramăsuri la ESA, nivelul prevăzut 

de maturitate tehnologică  (Technology Readiness Level – TRL) vizează un salt de 2 puncte, și anume 

pornind de la TRL 3, implicit de la identificarea conceptului metodologic și aplicației în domeniul 
                                                
15https://ideas.esa.int/servlet/hype/IMT?documentTableId=45087640618906309&userAction=Browse
&templateName=&documentId=99e6c808e1cfe0764405220bdca3f203 
16 http://mars500.imbp.ru/en/index_e.html 
17 https://www.nasa.gov/analogs/nek 
18 http://www.aal-europe.eu/ 
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contramăsurilor psihologice prin evaluarea statusului emoțional, pană la TRL5 care vizează proiectarea 

și implementarea unui prototip, precum și campanii de testare, care să valideze metodologia în medii 

relevante de izolare și confinare. 

 În acest demers, activitățile cheie ar trebui să fie orientate către următoare direcții principale: 

i. Dezvoltarea unor studii avansate de literatura privind metodologiile de evaluare a activității 

emoționale; identificarea concretă a caracteristicilor distinctive ale metodologiei identificate prin 

această fază de proiect; precum și definirea cerințelor utilizatorilor; 

ii. Elaborarea cerințelor sistemului de interes, proiectarea și dezvoltarea tehnica sub forma de 

breadboard sau prototip; 

iii. Desfășurarea de teste in-house asupra sistemului de interes, precum și validări ale metodologiei în 

mediu relevant. Validarea va consta în utilizarea sistemului de interes, care înglobează funcționalitatea 

metodologiei de promovat, în experimente la sol pentru demonstrarea metodologiei conform 

postulatelor. 

iv. Identificarea oportunităților și pregătirea pentru participarea la experimente de Izolare, Confinare 

simulată (Concordia, MARS 500, SIRIUS/NEK, etc.) 

 Formarea unui consorțiu capabil de a dezvolta un astfel de proiect ar trebui să furnizeze 

competente, în special, pe domeniul ingineriei, bioingineriei, antropologiei prin proiectarea de teste, 

desfășurarea demonstrațiilor/campaniilor de testare, standarde de lucru specifice sistemelor complexe 

prin Ingineria Sistemelor, cerințe și cunoștințe din domeniul contramăsurilor asociate zborului spațial 

cu echipaj uman, dar si altele. 

 Căile pentru obținerea de avans TRL pot fi regăsite în plan național și/sau internațional conform 
listei proiectelor potențiale, naționale și internaționale, care rezultă din activitatea în cadrul proiectului 
MN 

 
Activitatea 4.7 - Documentatie privind efectele biologice ale fluxului de protoni accesibile la IFIN-

HH ca modele pentru componenta protonica a radiatiilor cosmice.   
 
 

Introducere 
 
Studiul efectelor biologice produse de radiatia cosmica galactica reprezinta una din directiile de 

cercetare importantedin cadrul IFIN-HH si ELI-NP deoarece la ELI-NP este in constructie  o instalatie 
care va furniza protoni care mimeaza protonii din spatiu in termeni de energie si fluenta, iar  la IFIN-
HH exista ciclotronul TR19 care produce fascicule de protoni de 19 MeV. Una din componentele 
importante ale particulelor existente in componenta radiatiei cosmice galactice este reprezentata de 
protoni cu energie de 20 MeV. Recent, acest tip de radiatie a fost asociata cu imbatranirea celulara 
prematura si un spectru larg de alte modificari corelate cu varsta (Richardson 2009, Rabin si Shukitt-
Hale, 2014). 
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Imbatranirea celulara prematura este un process asociat cu acumularea leziunilor ADN 
(instabilitae genomica), perturbarea comunicarii intercelulare, acumularea proteinelor disfunctionale, 
senescenta, agregarea proteinelor, disfunctia mitocondriilor, alterare epigenetica, etc. In urma leziunii 
ADN se activeaza o cascada de evenimente pentru repararea acesteea. Celulele prezinta mecanisme 
complexe intracelulare si intercelulare de semnalizare si reparare a acestor modificari de la nivelul 
genomului pentru a permite propagarea si a mentine stabilitatea. Dereglarea proceselor de reparare 
conduce la diferite patologii precum neurodegenerare, cancer, boli cardiovasculare (Pan et al, 2016, 
Madabushi et al, 2014, Chow et al, 2015, Zhang et al, 2017, Mavragani et al, 2017, Fang et al, 2016). 

Ca model general, raspunsul la stres implica mai multe etape; astfel, factorii de stress (precum 
radiatia de exemplu) activeaza un sensor molecular care apoi induce activarea unui factor de 
transcriptie/sau translocarea in nucleu si inducerea unui raspuns de stres la nivel transcriptional unde 
produsii de transcriptie sunt facuti sa echilibreze efectul original al stresului. Fiecare dintre aceste etape 
sunt realizate de proteine specializate. Acestea sunt, în condiţii fiziologice, prezente în celule la un 
nivel scăzut, sinteza lor fiind însă puternic modificată în funcţie de necesităţile celulare. Astfel de 
mecanisme sunt specifice anumitor compartimente celulare (raspuns la stress integrat, reticul 
endoplasmic, mitocondrie, citoplasma) sau a unor tipuri de leziuni moleculare apărute (leziunea ADN, 
plierea gresita a proteinelor, etc). Transcriptul 3 indus de deteriorarea ADN-ului, cunoscut și sub 
numele de proteină omologă C / EBP (CHOP), este un factor de transcripție pro-apoptotic care este 
codificat de gena DDIT3. Este un membru al familiei de factori de transcripție care leagă ADN-ul 
CCAAT / proteina care leagă amplificatorul (C / EBP) (Hai et al, 2019). CHOP este implicata in 
raspunsul la stres integrat si a reticulului endoplasmic. Expresia acestei proteine este indusa mai ales in 
creier conducand la reglarea componentelor apartinand raspunsului la stress integrat. 

In studiul de fata ne-am propus urmatoarele obiective: (i) investigarea inducerii leziunilor 
ADN in celulele de fibroblaste MEF de catre iradierea cu protoni versus iradierea cu radiatie X; (ii) 
identificarea rolului markerului de stress CHOP in inducerea leziunilor ADN; (iii) analiza efectelor 
bystander induse in liniile celulare mentionate de iradierea cu protoni si radiatie X si evaluarea rolului 
raspunsului la stres modulat de CHOP in inducerea acestor efecte. 

 
Materiale si metode 
 
Culturi celulare 
Studiile descrise în această lucrare au fost realizate utilizând celule MEF (Mouse Embrionary 

Fibroblasts – Fig. 1), primite de la De Montfort University, Leicester, UK. Celulele MEF au fost 
primite în două variante: una cu fenotip normal (wild-type, WT), respectiv cu expresia proteinei CHOP 
complet blocata (CHOP KO-Knock Out). 
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Fig.1	-	Aspect	morfologic	al	culturii	celulare	MEF	observate	cu	ajutorul	unui	microscop	
inversat	cu	contrast	de	faza	(Obiectiv	20x)	

 
 

Celulele MEF au fost cultivate în Dulbeco's Modified Eagle Medium (DMEM, Biochrom, 
Germania) fără piruvat de sodium, până la pasajul 20, mediu suplimentat cu L-glutamină (Biochrom, 
Germania), 10% Ser Fetal Bovin (FBS, Biochrom, Germania), cu adaos de antibiotice: 50 U/mL 
penicillin (Biochrom, Germania), 50 µg/mL streptomicină (Biochrom, Germania). Celulele au fost 
menţinute la 37°C în atmosferă umedă, cu un conţinut de CO2 de 5% şi examinate zilnic folosind un 
microscop inversat cu contrast de fază (Olimpus, Germania), pentru a determina gradul de confluenţă şi 
morfologia celulară.  

Manipularea s-a făcut prin tehnici de lucru aseptic, folosind o hotă cu flux laminar. Celulele au 
fost pasate o dată la 4-5 zile, în momentul atingerii unui grad de confluenţa de 70-80% fiind desprinse 
cu tripsină/EDTA şi însămânţate la densitate mai mică (1 000 000 celule/75 cm2) în noi vase de cultură 
(TPP, Suedia). 

Celulele MEF WT si CHOP KO au fost însămânţate in placi cu 12 godeuri pentru a fi iradite (la 
confluent) apoi pasate si insamantate in numar de 20 000 celule/lamelă cu diametrul de 12 mm in placi 
cu 6 godeuri. După însămânţare, plăcile au fost plasate în incubator pentru 24 ore, pentru a permite 
ataşarea celulelor.  

 
Iradierea celulelor 

Pentru iradierea cu radiații X s-a utilizat generatorul de radiatii X XSTRAHL XRC 160 de la 
IFIN-HH. Probele au fost pozitionate in centrul fasciculelor pe un support de polistiren. Radiațiile X 
prezinta următoarele caracteristici: 150 KeV, 20mA, 1Gy/8 min. 

Pentru iradierea cu protoni (19 MeV) s-a utilizat dispozitivul complet automatizat, versatil, 
controlat prin calculator, cunoscut sub denumirea de ciclotron TR19 (Advanced Cyclotron Systems 
Inc.). Acest sistem accelereaza ioni negativi de Heliu (H-) pe un plan vertical cu o energie cuprinsă 
între14-19 MeV și 300 mA. Ciclotronul este echipat cu un generator de fascicul de 6 m, special creat 
pentru a ajunge in hala de iradiere (Fig. 2).  

 
Fasciculul de protoni este extras în aer prin o folie de wolfram (tungsten) subțire cu o grosime de 25 
µm și un diametru de 20 mm. La o distanță de 55 mm de fasciculul de protoni este inserată o conductă 
cu o lungime de 1300 mm, aflată sub vid (10−3 mbar), ce permite transportul protonilor până la ultimul 
colimator înainte de a iradia probele biologice. Montajul experimental pentru probele biologice (Fig 5) 
este reprezentat de plăci pentru culturi celulare cu 12 godeuri, cu dimensiunea unui godeu de 21.90 x 
17.50 mm. Ultimul colimator are un diametru de 22 mm pentru a permite fascicului să pătrundă in zona 
de iradiere a culturilor celulare. Se asigură deplasarea precisă a placi cu ajutorul axului pentru deplasare 
controlat de la distanță cu ajutorul unui calculator.  
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Fig.	2	-	Instalația	experimentală	aflată	in	hala	de	experimente	pentru	iradiere.	Se	poate	

observa	capătul	liniei	de	iradiere	cu	dispozitivul	pentru	selectarea	țintei	ce	permite	extracția	
protonilor	și	alinierea	fasciculului	cu	tubul	de	vid	

 

 
	

Fig.	3	-	Montajul	experimental	pentru	placa	de	cultură	cu	12	godeuri	
Măsurătorile dozimetrice au fost realizate utilizând o camera Markus (Advanced Markus® 

Chamber – cameră plan-paralelă pentru  masuratorarea electronilor cu energii înalte în apă și fantome 
în stare solidă), filme GAFChromic și detectori termoluminescenți TLD pentru dozimetrie.  

Pentru evaluarea dozei în godeurile placilor s-au utilizat detectorii TLD de tip GR-200A cu 
diametru de 4.5x0.8 mm, din diverse materiale precum magneziu, cupru, fosfor, cristal. Semnalele 
măsurate de detectori au fost comparate cu dozele măsurate de camera Markus, în aceeasi poziție. 
Pentru a obține un debit al dozei de 1 Gy/min pentru protoni utilizați în experimentele de radiobiologie 
se utilizează un curent mai mic (picoamperi). 

 
Protocol inducere efecte bystander 
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Efectele bystander – modificări ale celulelor aflate în proximitatea unei populaţii celulare 
expuse unui factor de stres, par a fi induse prin intermediul comunicării intercelulare, pe mai multe căi: 
fie prin intermediul jonctiunilor gap, fie prin factori solubili eliberaţi în mediul de cultură. În funcţie de 
mecanismele ce se doresc a fi studiate, există mai multe abordări în inducerea acestor efecte in vitro. 
Metoda coculturilor permite analiză efectelor generate prin joncţiuni gap în cazul contactului direct 
între celule, sau a transmiterii imediate a factorilor solubili, pe tot parcursul timpului de incubare. Pe de 
altă parte există metoda transferului de mediu, ce permite analiza strict a transmiterii informaţiilor prin 
factori eliberaţi în mediu la un anumit moment, dependent de momentul tranferului de mediu [Edwards 
şi colab. 2004].  

În prezentul studiu inducerea efectelor de bystander s-a realizat prin metoda transferului de 
mediu. După expunerea la radiaţii X/protoni, celulele au fost plasate timp de 24 de ore în incubator, 
pentru a permite eliberarea semnalelor necesare inducerii efectelor de tip bystander de către celulele 
donor. Mediul astfel obţinut este denumit mediu condiţionat. Acesta a fost apoi colectat şi filtrat 
(folosind filtre cu porii de 0.22 µm, Milipore, Germania), pentru a elimina posibilitatea ca celule direct 
lezate să ajungă în vasele cu celule bystander (acceptor), fiind adăugat pe un set nou de celule.  
 

 
 
 

Fig.	4	-	Imagine	de	microscopie	de	fluorescenţă	a	unui	preparat	realizat	pentru	
măsurarea	frecvenţei	micronucleilor	(celule	MEF	WT,	obiectiv	40x).	Se	pot	observa	mai	multe	
celule	binucleate,	marcate	prin	săgeţile	albe	şi	o	celulă	binucleată	având	un	micronucleu	

 
Criterii de măsurare: S-au folosit criteriile de analiză descrise de Fenech [Fenech, 2007] se 

analizează numai celulele binucleate, cu nuclei aproximativ egali ca dimensiune şi ca intensitate a 
coloraţiei, şi cu o bună coloraţie a citoplasmei, oferind certitudinea că cei doi nuclei fac parte dintr-o 
singură celulă. Cei doi nuclei pot fi atinşi, dar trebuie să se poate facă distincţia între ei. Micronucleii 
sunt observaţi ca şi corpusculi de mici dimensiuni, variind între 1/16 şi 1/3 din dimensiunea nucleilor şi 
au aceeaşi intensitate a coloratiei ca aceştia (Fig. 4). În analiza micronucleilor, pentru fiecare proba, s-
au numărat cel puţin 1000 de celule binucleate, de către 2 persoane cu experienţă în această metodă. S-
a calculat apoi numărul total de micronuclei, pentru 1000 de celule binucleate.  

 
Prelucrarea statistica a datelor 
În urma analizei datelor s-au realizat grafice ce exprimă medierea rezultatelor din minim 3 

experimente distincte. Barele de eroare reprezintă Stdev (Standard Deviation). Relevanța statistică a 
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datelor a fost calculată prin intermediul testului T student; în cazul în care s-a obtinut p<0.05 diferența 
dintre grupurile comparate a fost considerată relevantă din punct de vedere statistic, fiind marcate pe 
grafic prin simbolurile “*”. “**”, după cum este descris în legenda fiecărei figuri. 
 
             Rezultate si discutii 

Frecvenţa micronucleilor reprezintă un marker al genotoxicităţii, creşterea numărului acestora 
indicând leziuni apărute la nivelul ADN ce nu sunt reparate până la intrarea în diviziune, ducând la 
imposibilitatea unui cromozom sau fragment cromozomial de a se ataşa fusului de divizune. Leziunile 
ADN reprezinta de asemenea o caracteristica cheie a procesului de imbatranire accelerate. 

În urma iradierilor cu protoni/radiatie X, analiza frecvenţei micronucleilor la 24 ore post-
tratament indică o creştere a frecvenţei acestora, proporţional cu doza de iradiere, în ambele linii pentru 
ambele tipuri de iradieri (Fig 5 si Fig. 6). Efectul protonilor este mai pronuntat fata de cel indus de 
radiatia X. Deficienţa markerului de stres CHOP duce la exacerbarea creşterii frecvenţei miconucleilor 
ca urmare a expunerii la iradiere cu protoni/radiatie X.  Aceste rezultate indica rolul important a; 
markerului de stress CHOP in susceptibilitatea celulara la inducerea de leziuni la nivelul 
macromoleculei de ADN. 

 

	
Fig.	5	-	Efectul	direct	al	expunerii	la	protoni	a	celulelor	MEF	WT	si	MEF	KO	pentru	

CHOP;	“*”p<0.05,		“**”	p<0.01	
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Fig. 6 - Efectul direct al expunerii la radiatie X a celulelor MEF WT si MEF KO pentru CHOP;  
“**” p<0.01 

 
 

In afara de semnalele intracelulare, celulele direct lezate de agenti de stres declanseaza si 
semnale intercelulare, semnale pe care le transmit celulelor invecinate prin intermediul jonctiunilor 
GAP (atunci cand celulele sunt in contact fizic direct) sau prin factori solubili (molecule mesager ce 
difuzeaza in spatial extracelular) eliberati in mediu (cytokine – IL-6, IL-8 etc., oxid nitric). Celulele ne-
tratate care raspund la aceste semnale se denumesc celule bystander in care se produc leziuni 
asemanatoare celor produse prin efect direct insa cu o amplitudine mai mica. 

Schema de tratament a constat in iradierea celulelor MEF WT cu protoni sau radiatie X, la 24 
ore dupa insamantare, urmat de spalarea celulelor, adaugare mediu proaspat, incubare timp de 24h 
pentru a obtine mediu de conditionare bystander, transferul mediului la celule acceptor MEF WT si 
MEF KO pentru CHOP.  Am analizat inducerea MN in aceste doua tipuri de celule acceptor. In cazul 
protonilor nu se obtine un effect bystander semnificativ statistic pentru niciuna dintre linii. Numarul de 
MN indusi este mai mare in cazul celulelor modificate genetic exact ca in cazul efectului direct, 
amplitutidea fiind insa mai mica decat in efectul direct (Fig 7). In mod contrar, in cazul iradierii cu 
radiatie X, se poate observa inducerea unui efect bystander doar in celulele WT care au primit mediu de 
la WT nu si in cazul acceptorului deficient in CHOP (Figura 8). Implicarea CHOP in rapunsul la 
semnalizarea bystander este evident. Amplitudinea inducerii MN in celulele bystander este mai mica 
decat in cazul efectului direct si nu neaparat proportional cu doza. 
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Fig.	7		-	Efectul	bystander	indus	in	celule	de	iradierea	cu	protoni	

 

	
Fig.	8		-	Efectul	bystander	indus	in	celule	de	iradierea	cu	radiatie	X;	“*”p<0.05	

 
Activitatea 4.8 - Optimiarea geometriei dispozitivului de detectie al radiatiei nucleare 

 
 
 Geometria dispozitivul de detectie a fost implementat in Geant4 [11].  Acesta are o forma 
cubica cu latura de 50 mm. Dispozitivul este format din 11 placi de plastic (grosimea unui plastic fiind 
de 0.2 mm) folosite pentru separarea emulsiei nucleare si 10 placi de emulsie nucleara (figura 9). O 
placa de emusie nucleara este format din 2 staturi de emulsie, grosimea unui strat fiind de 0.07 mm, 
intercalate cu o placa de plastic care reprezinta baza avand o grosime de 0.2 mm. Stiva de filme de 
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emulsie nuleara este sigilata intr-o punga de polietilena cu grosimea redusa la presiune scazuta, cel 
putin la 1/100 din presiunea normala, pentru a nu patrunde lumina si a putea fi purtata cu usurinta de 
catre utilizatorii. 

 

	
Fig.	9	–	Schema	bloc	a	dispozitivului	de	detectie	al	radiatiei	nucleare	

 

	
a	

	
b	
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c	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
d	

Fig.	10	–	Geometria	dispozitivului	implementata	in	GEANT4	
 
 

.  S-au realizat simulari Monte Carlo pentru protoni care trec prin dispozitivul de detectie la doze 
echivalente de 0.3 Sv, cu mult mai mari decat doza echivalenta maxima pentru om de 1 mSv/an[12]. In 
concluzie prototipul dispozitivului de detectie permite masuratori ale dozei pe intervale mari de timp in 
campuri radiative mari. 
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Proiectul	VESS-3:	PIMS 

In acord cu Programul Copernicus si Horizon 2020 al Comunitatii Europene pentru dezvoltarea unui 

cadru suport operaţional, şi a unor modele avansate de monitorizare si supraveghere a zonei tectonic 

active Vrancea, proiectul VESS-3-PIMS va crea un suport informational avansat privind hazardul 

seismic din Romania atribuit sursei Vrancea prin identificarea si localizarea potentialilor precursori 

seismici. Bazat pe  integrarea sistematică a mai multor observaţii geospatiale si in-situ independente 

proiectul contribuie efectiv la dezvoltarea pe baze informatice noi a predicţiei seismice pe termen 

mediu şi scurt din Romania. 

In aceasta etapa s-au realizat urmatoarele activitati preconizate initial si associate cu integrarea si 

interoperabilitatea sistemului informational propus cu platforma VESS utilizand modelarea 

multiparametrica de cuplaj litosfera-atmosfera joasa-ionosfera pentru caracterizarea seismicitatii zonei 

active Vrancea in Romania, prin monitorizarea si supravegherea precursorilor seismici din datele de 

masura in-situ si geospatiale  in scopul localizarii anomaliilor parametrilor geofizici, geochimici, 

geodezici, seismici, climatici, de vreme spatiala: 

 

(4.1).Integrarea si interoperabilitatea sistemului informational propus cu platforma VESS. Posibilitati 
de interconectare la COPERNICUS. Diseminarea rezultate proiect. 

(4.2).Workshop intern cu prezentare oferta.Prezentarea Planului de Continuare a proiectului „After 
Life Time Plan”. 

Aceste activitati corespund obiectivelor specifice privind posibilitatile de interconectare la ESA-

COPERNICUS in directia Spatiu si Securitate. De asemenea, activitatile realizate contribuie la 

dezideratul major al proiectului de a implementa o platforma informatica integrata  de monitorizare, 

supraveghere si prognoza a seismelor de magnitudine moderata si ridicata din date geospatiale  si in-

situ  asupra parametrilor geofizici/geodezici/geochimici cu caracter precursor pentru cartografierea si 

analiza hazardului seismic in zona geotectonic activa Vrancea, din România, precum si pentru 

alarmarea timpurie a seismelor puternice. Prin analiza datelor satelitare (TM/ETM/OLI, MODIS 



 31 

Terra/Aqua, ASTER, ESA Sentinel 1/2/3/4/5/6 si Swarm ) multispectrale, multispatiale si 

multirezolutie timp serie,  a celor GPS si de vreme spatiala, a celor de masura in-situ pot fi localizate 

intensificarile activitatii preseismice pe termen scurt si mediu din zona Vrancea. 

Progresele recente ale metodelor de teldetectie satelitara pe baza datelor furnizate de satelitii de 

observare a Pamantului (Earth Observation -EO) contribuie esential la intelegerea mecanismelor 

generatoare de semnale precursoare ale seismelor moderate si majore. In zonele de preparare a 

cutremurelor fluxurile de caldura radiative sunt produse ca rezultat al ionizarii aerului de catre radon si 

alte gaze aflate in crusta terestra si o consecinta a condensarii vaporilor de apa pe noii ioni formati. 

Caldura latent cedata ca rezultat al acestui process conduce la formarea de anomalii termice locale ale 

temperaturii suprafetei de teren (Land Surface Temperature- LST), cunoscute ca radiatie emergenta de 

unda lunga (Outgoing Longwave Radiation-ORL). Efectul seismo-litosferic-atmosphera joasa- 

ionosfera-magnetosfera este un model de cuplaj electromagnetic care se evidentiaza cu perioade 

variabile (de la cativa ani, luni si cateva zile inaintea cutremurelor moderate si puternice) deasupra 

ariilor seismo-active. Mentenanta si continua upgradare a Retelei Romane Geodezice de Referinta 

realizate prin masuratori de variatie temporala a coordonatelor punctelor de referentiere pe suprafata 

zonei Vrancea precum si continua monitorizare a statiilor GNSS furnizeaza o infrastructura utila 

semnificativa pentru furnizarea de observatii de inalta precizie si rezolutie temporala atat pentru 

deplasarile crustale in zona Vrancea cat si pentru continutului total de electroni ionosferici TEC GPS. 
In perioada de raportare s-a continuat monitorizarea precursorilor seismici in zona Vrancea prin achizitia de date 

satelitare si in-situ si updatarea permenaenta a bazei de geodate multiparametrice pentru zona Vrancea si imprejurimi 

constituite din 

 a)date satelitare Landsat  TM/ETM , NOAA AVHRR, MODIS TERRA/AQUA, SPOT, IKONOS Quickbird, Sentinel 1, 

ASTER, SAR ERS-1 si ERS-2, ENVISAT, FORMOSAT; 

b) date de referentiere GPS -GNSS pe baza masuratorilor de teren si date furnizate de retelele GPS nationale si europene;  

c) date meteorologice  si climatice (Temperatura aerului, umezeala relativa, presiunea aerului, viteza si directia vantului, 

cantitatea de precipitatii, albedo suprafata, radiatia solara neta, acoperirea de nori, temperatura suprafetei solului, emisivitatea, 

etc) ; 

d) date seismice furnnizate de cataloagele INFP si USGS; 

e) date spectroradiometrice de teren si laborator obtinute cu Spectroradiometru GER 2600 pentru validarea datelor 

satelitare;  

f)date geologice si geomorfologice pentru zona Vrancea si imprejurimi; 

 g)date geochimice (emisii de radon) ;  

f)date geodinamice ; 
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g) date de vreme spatiala (Total Electron Content, activitate geomagnetica si solara, etc). 

Prin implementarea schemelor de asimilare date in modelele de prognoza seismica, proiectul VESS3-

PIMS are capabilitatea de a furniza diferite niveluri informationale asupra hazardului seismic in zona 

Vrancea pe baza semnalelor geofizice/geodezice/geochimice precursoare, servicii care contribuie la 

dezvoltarea de sisteme de alarmare timpurie la cutremur.  

Platforma Copernicus de Exploatare a Geohazardurilor da posibilitatea utilizatorilor sa acceseze 

direct o baza larga de date  satelitare de rezolutie medie (200 m) pentru zonele de risc seismic si 

volcanic prin sinergia imaginilor perechi radar furnizate de senzorii satelitari Sentinel- 1A. Elaborarea 

interferogramelor faciliteaza localizarea deplasarilor crustale si a modificarilor lineamentelor geologice 

acoperind zonele geotectonic active ale Europei (inclusiv zona seismica Vrancea din Romania) 

furnizand 360 de perechi de imagini interferometrice la fiecare 12 zile. Integrarea si interoperabilitatea 

sistemului informational propus in cadrul proiectului VESS cu platforma Copernicus a Comunitatii 

Europene va realiza elaborarea de harti de hazard seismic precum si in caz de cutremur cartarea  

zonelor afectate si evaluarea pagubelor. De asemenea va fi sustinut sistemul de alarmarie timpurie la 

cutremur atribuit sursei Vrancea. 

Monitorizarea complexa si supravegherea anomaliilor activitatii geofizice din zona Vrancea şi 

ariile limitrofe si evaluarea hazrdului seismic atat din date geospatiale cat si din date de masura in-situ 

furnizeaza informaţii menite sa limiteze impactul negativ socio-economic si asupra mediului, 

contribuind astfel la reducerea riscului la dezastru. In perioada monitorizata 2018-2021 nu s-au 

inregistrat seisme majore de moment magnitudine M>5.85. S-au inregistrat anomalii ale concentratiilor 

de radon atmosferic in vecinatatea solului la toate statiile seismice corelate cu seisme de magnitudine 

M>5, si s-au inregistrat variatii moderate ale temperaturii suprafeteti solului in zona IR termic in zona 

Vrancea din date satelitare timp serie MODIS Terra/Aqua si NOAA AVHRR corelate cu evenimentele 

seismice de magnitudini moderate inregistrate.    

Rezultatele etapei IV s-au concretizat prin trimiterea spre publicare a 6 lucrari stiintifice, 

dintre care 4 reviste ISI. A fost elaborat un studiu privind seismicitatea zonei Vrancea si s-a organizat 

un workshop intern online. 

 

DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA, CU PUNEREA IN EVIDENTA A 

REZULTATELOR ETAPEI SI GRADUL DE REALIZAREA OBIECTIVELOR  

INTRODUCERE 
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Zona Vrancea in Romania, cuprinde arii seismice relativ restrânse (50 km/90 km)  generatoare de 

cutremure intermediare puternice, este singulara  în perimetrul muntos Alpino – Carpati . Cutremurele 

dezastruoase de o lungime foarte mare a ciclurilor seismice (L > 600 luni), pot afecta  aproximativ 

jumătate din teritoriul Romaniei si pot fi resimtite in statele invecinate atat la Nord cat si la Sud - Est.  

Proiectul VESS3-PIMS s-a axat pe detectarea anomaliilor activitatii geologice/geodezice si 

geofizice/geochimice/ din zona Vrancea şi ariile limitrofe, furnizand informaţii menite sa limiteze 

impactul negativ al seismelor avand ca sursa zona Vrancea asupra mediului, infrastructurii si populatiei 

din Romania . Realizarea monitorizarii integrate a semnalelor precursoare contribuie la dezvoltarea 

unei puternice baze de geodate in-situ si geospatiale, de noi metode şi indicatori de evaluare a 

hazardului seismic din România contribuind la imbunatatirea predicţiei seismice pe termen mediu şi 

scurt. 

Monitorizarea variabilelor geofizice cu caracter precursor în zona Vrancea s-a realizat pe baza datelor 

geospaţiale serii-timp pentru: 

1)Identificarea spatiala a deformaţiilor crustale preseismice cu precizie de ordinul milimetrilor-

centimetrilor, prin date furnizate de retelele GPS, GNSS din Romania  si din Europa, a celor de 

nivelment şi inteferometrie satelitară radar (TerraSAR – X, ALOS, Sentinel 1);  

2) Detectarea anomaliilor geomagnetice şi ionosferice, precursori seismici pe termen scurt sau iminent 

în arealul seismic atribuit sursei VRancea, exprimate prin Continutul Total de Electroni (TEC) din 

reţeaua staţiilor permanente GPS de sau din date in timp Real IPS–WDC STS; 3)Localizarea 

anomaliilor termice de suprafaţă derivate din variatiile spatio-temporale ale Fluxului Latent de Caldura 

de Suprafata (SLHF) şi Temperatura Suprafetei Terenului (LST) din date satelitare in domeniul IR 

(NOAA–AVHRR, Terra/Aqua–MODIS, Landsat TM/ETM). Informaţiile geospatiale s-au utilizat in 

sinergie cu datele de monitorizare in–situ,furnizate de reţele de măsurători geofizice, geodezice, 

geodinamice, solare, seismice geoelectromagnetice, meteorologice, care servesc si la validarea datelor 

satelitare  si a modelelor de prognoza. De asemenea, sunt cuantificate variatiile parametrilor geofizici si 

ale concentratiilor de radon pe termen lung, mediu, scurt si imediat, sensibili la evenimentele seismice. 

Informaţiile provenite din datele satelitare timp-serie au fost folosite în sinergie cu datele de 

monitorizare in–situ,furnizate de reţele de măsurători geofizice, geodezice, geodinamice, solare, 

seismice geoelectromagnetice, meteorologice. Modelul Litosferă–Atmosferă–Ionosferă a fost adaptat si 

dezvoltat  pentru localizarea si prognoza intensificării activitatii geofizice în zona Vrancea a fost 

validat cu date de masura in-situ si geospatiale. Pentru analiza proceselor geofizice la interfata sol – aer 

şi sol – apă responsabile de generarea presemnalelor seismice au fost selectate tehnici optime de lucru 
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şi s-au adoptat noi metodologii avansate de monitorizare şi supraveghere a fenomenelor precursoare, 

modelandu-se procesele geodinamice şi s-a realizat cross-validarea cu datele in –situ.  VESS3-PIMS 

contribuie la dezvoltarea de noi servicii de estimare si cartografiere exactă a hazardului seismic, a 

parametrilor geofizici si a anomaliilor acestora detectate in zona Vrancea pe baza semnalelor 

precursoare.În scopul atenuarii efectelor nedorite şi îmbunătăţirii pregătirii unui cutremur de 

magnitudine mare în Vrancea, VESS3-PIMS promoveaza abordările aplicate inter- si multidisciplinare 

prin dezvoltarea unei Platforme integrate de monitorizare geospaţială şi in-situ a cuplajului  litosferă -

atmosferă joasă -ionosferă pentru supravegherea şi predicţia cutremurelor moderate şi puternice din 

zona Vrancea în România ca suport al politicilor de planificare în contextul schimbărilor globale si 

progresului social. Astfel proiectul VESS3-PIMS abordeaza o noua strategie de hazard seismic, 

combinand teledetectia satelitara de inalta rezolutie cu modelarea numerica si cunoastere inteligenta 

pentru a furniza noi si inovative produse, procese si servicii pentru zona seismica Vrancea de evaluare 

continua a hazardului si riscului seismic, adresand imperative la nivel naţional. 

 

ACTIVITATI PREVAZUTE/REALIZATE 
Activitatea 3.4.1 

a) Integrarea si interoperabilitatea sistemului informational propus cu platforma VESS. 
Posibilitati de interconectare la COPERNICUS. Diseminarea rezultatelor proiectului. 

 

Integrarea si interoperabilitatea sistemului informational propus pentru evaluarea hazardului 

seismic in zona Vrancea are o semnificatie majora in simularea strategiilor si metodologiilor ca suport 

decizional de alarmare timpurie a seismelor moderate si puternice precum si in interventiile de urgenta 

in caz de dezastru. Platforma integrata care implementeaza modelul hybrid litosfera-atmosfera joasa-

ionosfera de identificare aproape in timp real a precursorilor seismici este foarte utila in evaluarea 

rezilientei seismice si a vulnerabilitatii infrastructurilor critice la nivel local si regional inclusive pentru 

zona mitropolitana Bucuresti si a ENE Cernavoda. Diferite scenarii seismice pot fi applicate in cazul 

unui model virtual de scara mare la nivelul Romaniei si seisme majore. Platforma va furniza o analiza 

efectiva a starii de urgenta si va servi la implementarea de contra-masuri care sa imbunatateasca 

raspunsul comunitatii si rezilientei generale. Dupa cum se poate vedea in harta deplasarilor crustale din 

Romania (Fig. 1) zona Vrancea este cea mai vulnerabila din punct de vedere geodynamic cu deplasari 

de circa 5-6 mm/an. 
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Fig.1. Harta deplasarilor crustale din Romania 

Predictibilitatea redusa a seismelor puternice din zona Vrancea prin metode clasice  este 

asociata cu multitudinea de incertitudini legate de variabilitatea spatio-temporala a parametrilor 

geofizici, geodezici, geodinamici, solari, de vreme spatiala, seismici,  geoelectromagnetici, si 

meteorologici monitizati direct in retelele seismice si indirect din datele geospatiale timp serie. 

 

Se cunoaste faptul ca procesul evolutionar al seismelor intermediare generate de sursa Vrancea 

este bogat in trasaturi complexe de la dinamici stocastice la haotice sau pseudo-periodice, adesea 

depinzand de diferite regimuri geotectonice care se reflecta in mecanismele focale. In ultimii ani s-au 

raportat din ce in ce mai multe studii vizand o intensificare a fenomenelor precursoare in ultimele stadii 

ale proceselor indelungate de preparare a seismelor, care poate fi atribuita trasferului de energie intre 

litosfera-atmosfera joasa-ionosfera, ceeace a permis introducerea conceptului de cuplaj intre cele trei 

straturi ale sistemului Pamant [1, 2]. Variatiile corespunzatoare ale parametrilor atmosferici, 

ionosferici, magnetosferici, daca sunt bine identificate si izolate pot furniza informatii utile asupra 

procesului de preparare a a cutremurelor. O modalitate promitatoare de a imbunatati starea actuala de 

cunoastere asupra acestui complex fenomen este de a integra datele de masura in-situ cu cele satelitare 

de observare a Pamantului (Earth Observation). Natura interdisciplinara a predictiei precursorilor 

seismici precum si complexitatea cercetarilor necesita cooperarea integrata in campuri stiintifice 

relevante cum sunt seismologia, geologia, geofizica  si fizica rocilor , teledetectia satelitara ,pentru a 

extrage informatia din datele geomagnetice, electromagnetice, geodetice, geofizice , satelitare si de 
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laborator. Pentru a intelege relatia exacta a precursorilor seismelor puternice este esentiala cunosterea 

motivului geodinamic de producere a acelui precursor. 

Conform teoriei clasice a seismelor, cutremurele mici continua sa evolueze in cutremure mari 

pana se raspandesc toate de-a lungul liniilor de falie in zonele seismotectonic active , cim este cazul 

Vrancei. Procesele mecanice de preparare ale cutremurelor sunt intotdeauna insotite de deformatii 

crustale si de  fenomene precursoare de-a lungul faliilor active geologic . Procesele de macro-fracturare 

ale scoartei sunt precedate de fenomene de micro-fracturare rezultand anomalii ale radonului si altor 

gaze precursoare cum sunt (He, CH4, NO, Ne, Ar, si N2 ) in gazul din sol si apa din sol, anomalii ale 

campului geomagnetic si geoelectric, perturbatii ionosferice, anomalii termice ale suprafetei terestre, 

variatii bruste ale nivelului apei in fantani, comportarea anormala a animalelor, etc.[3,4]. Anomalii 

precursoare sunt indicatori ai bazei fizice de predictie seismica in ariile active tectonic, fiind corelate cu 

evenimentele seismice. Prognoza unui viitor seism cere investigarea tuturor fenomenelor precursoare. 

Variatii aleatoare ale concentratiilor de radon, heliu , metan, dioxid de carbon, etc. au fost inregistrate 

cu cateva luni inainte, in timpul si dupa producerea de seisme puternice in multe zone seismice din 

Rusia, China, Japonia si India [5,6]. 

Actiunea radonului asupra gazelor atmosferice este asemanatoare cu cea a efectelor radiatiilor cosmice 

din straturile superioare ale atmosferei : ionizand aerul si formand prin ioni nuclee de condensare ale 

apei.Consensarea vaporilor de apa este insotita de exahare de caldura latenta , acest din urma fenomen 

fiind cauza plauzibila a inregistrarii anomaliilor termice atmosferice [7,8]. Formarea de clusteri de ioni 

mari modifica conductivitatea  si parametrii electrici ai stratului limita planetar atmospheric  deasupra 

faliilor tectonice active. Variatiile electricitatii atmosferice constituie sursa principala a anomaliilor 

ionosferice deasupra ariilor seismice active.  

Modelul de cuplaj Litosfera- Atmosfera Joasa-Ionosfera, aplicat zonei Vrancea considera 

integrarea diferitilor parametri ai proceselor de suprafata, atmosfera si ionosfera si caracterizarea 

variatiilor anomale ai asa numitilor precutrsori seismici de termen scurt. Un astfel de model poate fi 

verificat pentru seisme puternice de magnitudine M>6 pentru diferite zone active de pe glob. Problema 

transportului gazului radon in mantaua si crusta terestra nu sunt inca clar stabilite, fiind emise diferite 

teorii stiintifice [9,10]. Modelul propus a fost aplicat sub forma unui studiu de caz regional pe elemente 

vulnerabile şi tipurile adecvate de hazard.  

Curemurele de pământ pot excita perturbaţiile atmosferice şi ionosferice prin cuplarea dinamică : 

vibraţiile verticale ale suprafeţei Pământului lansează unde de presiune în atmosfera neutră, care cresc 
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în amplitudine atingând înălţimi ionosferice.Astfel de evidenţe au fost semnalate în literatură încă din 

anii 1964 după cutremurul major din Alaska [11,12, 13] şi au continuat pentru alte cutremure puternice 

[14, 15]. Undele seismice produse de cutremure străbat atmosfera, fiind amplificate în stratul F al 

ionosferei la altitudinea de 350 km. Undele Rayleigh care se propagă la suprafaţa Pământului pot fi de 

asemenea îndreptate către ionosferă.  

Pe baza informaţiilor furnizate de literatura de specialitate acumulate în decursul timpului, activitatea 

seismică care a avut loc în litosfera terestră a fost evidenţiată prin următoarele tipuri de fenomene  

electromagnetice (EM) precursoare : Semnale electrice/magnetice pre-seismice care se pot evidenţia 

prin manifestări anomale ale componentelor geomagnetice/geoelectrice înregistrate în benzile de 

frecvenţă ULF – ELF – VLF – LF – HF;  Transmisii anomale de semnale electromagnetice datorate 

cuplajului litosferă-atmosferă-ionosferă (LAI) care pot fi observate ca perturbaţii ale undelor radio în 

domeniul VLF. 

Variaţia în timp a conductivităţii electrice în litosfera terestră datorată proceselor de fracturare în sursă 

asociate cu migraţii de fluide de-a lungul sistemelor de falii, care poate fi evidenţiată prin distribuţii 

anomale al parametrilor electromagnetici înregistraţi în benzile de frecvenţă ULF.Ionosfera terestra este 

partea superioara a atmosferei terestre care se extinde de la aproximativ 60 km in sus pana la 

plasmasfera la aproximativ 1000 km altitudine [16]. Comportarea ionosferica este afectata de numerosi 

factori cum ar fi radiatia  solara (de lungime de unda λ < 130 nm) si vantul solar, compozitia 

termoasferica si vanturile neutre, campurile electrice, particule de precipitatii, curenti electrici sau 

fluxuri de masa si caldura. Pe de alta parte procesele ionosferice afecteaza semnificativ structura si 

dinamica sistemelor termosferei si plasmasfera/magnetosfera.In ultimii ani s-au dezvoltat diferite 

modele fizice menite sa explice mecanismele geofizice ale fenomenelor electromagnetice si ionosferice 

observate in arealele potential generatoare de seisme puternice la diferite niveluri : in vecinatatea 

solului, in atmosfera si in ionosfera. Conform modelului electrodinamic al ionosferei, exista un lant de 

procese care formeaza cuplajul litosfera –ionosfera care porneste de la injectia de gaze radioactive 

(Radon- Rn222), si aerosoli radioactivi in atmosfera , care conduce la variatia curentului electric vertical 

din atmosfera si modificarea campului electric in ionosfera [3, 12]. Crsterea campului electric si corelat 

cu acesta dezvoltarea instabilitatii undelor acustice gravitationale este urmata de formarea curentilor de 

camp aliniati si perturbatiile de densitate ale plasmei distribuite de-a lungul campului geomagnetic 

[11]. Acest model coreleaza perturbatiile parametrilor cheie ionosferici de cresterea radioactivitatii 

atmosferice in zonele seismice unde se produc cutremure puternice cum este zona Vrancea. 
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Se cunoaste faptul ca faliile active, cum sunt cele din Vrancea , constituie cai eficiente de transport al 

radonului (Rn222) din sol in atmosfera. Emisia gazului inert radon provenit din dezintegrarea 

radionuclidului radium (Ra226 ) din lantul U238, radionuclid care se gaseste in concentratii variabile in 

mineralele de la suprafata pamantului si in orice tip de sol dar si in atmosfera liber fiind emanat din sol 

si apele minerale de suprafata. Descendentii sai sunt radionuclizi alfa activi care impresioneaza 

detectorii nucleari alfa activi de urme SSNTD (Solid State Nuclear Track Detectors). Sursele de radon 

din sol sunt multiple si rata de injectie in atmosfera este puternic dependenta de conditiile de mediu 

(seceta, inundatii)  si meteorologice (presiune atmosferica, umezeala, temperatura, viteza vantului etc. 

a) Supravegherea continua a seismicitatii zonei Vrancea 

-Evolutia seismicitatii in zona Vrancea 
 
Pe baza cataloagelor de cutremure ale INCDFP (ROMPLUS) si USGS au fost urmarita evolutia 
seismicitatii in zona Vrancea functie de momentul magnitudine Mw al seismelor si adancimea focarelor 
ca si amplasarea geografica a acestora.In perioada analizata (1 ianuarie 2018-1 aprilie 2021) in cadrul 
acestui proiect au fost inregistrate 302 de evenimente seismice cu moment magnitudine Mw ≥3, dintre 
care 8 cutremure cu moment magnitudine Mw ≥4. Cel mai puternic seism inregistrat in Vrancea in 
aceasta  perioada, in data de 28 octombrie 2018 a avut moment magnitudine Mw=5.5 on Richter scale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Fig. 2.   Evolutia seismicitatii in zona Vrancea in perioada 1 ianuarie 2018-1 aprilie 2021 functie de 
moment magnitudine  si adancimea focarelor. 

 
Fig.2 prezinta evolutia seismicitatii in zona Vrancea in perioada 1 ianuarie 2018-1 aprilie 202, 

functie de magnitudinea  si adancimea focarelor.  

 
In zonele test monitorizate in regiunea Vrancea trebuie să se ia în considerare determinarea 

parametrilor geofizici prin deconvoluţia funcţiilor empirice Green. Soluţiile de plan de falie pot fi 

obţinute printr-un proces de inversie din polarităţi / amplitudini ale undelor P şi S precum şi din variaţia 

raportului vp/vs. Folosind atât date seismice cât şi GPS poate fi realizată o analiză combinată pentru 

estimarea câmpului de stress regional predominant. Considerând potenţialele implicaţii asupra nivelului 

hazardului seismic în zona Vrancea este necesar să se limiteze pe cât posibil parametrii atenuării 

(factorul Q şi dependenţa de frecvenţă) în trei zone test situate la distanţe diferite de sursa principală în 

corelare cu parametrii geofizici structurali şi imaginile tomografice. 

In cadrul fazei s-au utilizat pe langa softurile  ORIGIN 9.0, ENVI 4.7 - IDL,  ERDAS si softul ESA 

EnviView COPERNICUS sub sistemul de operare Windows si care ofera posibilitatea de a vizualiza 

produsii Envisat. EnviView este o platforma independenta care ofera facilitatile de vizualizare, 

extractie de date sau subseturi de date pentru post-procesare precum si de a converti datele din PDS in 

format HDF utile pentru comparatia de date stocate in versiunea HDF.  

Seturile de date vor fi confruntate cu un set martor obţinut prin determinări într-o zonă considerată a fi 

inactivă din punct de vedere al seismicităţii locale şi corelate cu fondul seismicităţii înregistrat în zona 

Vrancea în acest timp.  

Evoluţia spatio-temporală a parametrilor geofizici necesari la determinarea caracteristicilor de 

dimensionalitate ale zonelor test utilizate sunt esentiale in evalarea hazardului natural datorat activităţii 

seismice. 

 
-Detectarea posibilelor anomalii ale parametrilor geofizici 

Datele geospatiale satelitare achizitionate disponibile au fost utilizate in trei directii distincte privind 

monitorizarea precursorilor seismici pentru: 

 

1)Evidentierea unor potentiale anomalii termice de suprafata 

 Au fost evaluate anomaliile termice asociate unor cutremure moderate inregistrate in perioada 1 

ianuarie 2018 -1 aprilie 2021 cu moment magnitudine Mw ≥ 4 inregistrate in zona Vrancea prin fluxul 

latent de caldura si temperatura suprafetei terenului (LST) din datele satelitare de teledetectie timp-
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serie Terra/Aqua-MODIS in domeniul infrarosu termic (TIR) si observatiile microclimatice in-situ.  

Fig. 3evidentiaza cresterea valorilor LST cu circa cateva zile inaintea cutremurelor de moment 

magnitudine Mw ≥ 5.0 inregistrate in  arealul Vrancea de aproximativ 61 km x 61 km centrat pe 

coordonatele statiei seismice Plostina ( Latitude: 45.8, Longitude: 26.7 -WGS84 datum). Nu s-au 

evidentiat anomalii majore ale temperaturii suprafetei pamantului in zona Vrancea si vecinatati. 

 

 Fig.3. Variatia parametrului LST (Temperatura Suprafeteti Terenului) in zona  test Vrancea (a) din date 
satelitare MODIS Terra in perioada 1 ianuarie 2018-1 aprilie 2021 (b). 

 
 
2)Evidentierea anomaliilor concentratiilor de radon(Rn222) 

In cadrul studiilor prevazute in cadrul proiectului se inscriu si cele vizand monitorizarea in zonele test 

alese a radonului (Rn222), considerat a fi un gaz precursor de mare importanta in prognozele seismice. 

Profilul concentratiilor de radon din aer din imediata vecinatate a solului in ariile faliilor active si  in 

sol se monitorizeaza in continuu incepand din 1 ianuarie 2012 la statiile seismice din zona Vrancea 

(Vrincioaia si Plostina) precum si la statia seismica Muntele Rosu- Cheia si la Bucuresti, prin utilizarea 

detectorilor nucleari solizi de urme(SSNTDs), de tipul CR39, furnizati de firma Radon Analytics din 

Germania, amplasati in aer la circa 1m de sol precum si in sol la adancimea de 50 cm, pentru intervale 

de expunere de 10 zile (3 detectori pe luna), in diferite profiluri de monitorizare ale sistemelor de falii 

active in zona Vrancea, urmate de masurarile de laborator . Rezultatele masuratorilor concentratiilor de 

radon (Rn222) inregistrate in perioada 1 ianuarie 2020- 1 aprilie 2021 la statia seismica  Vrancioaia, in 
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Vrancea se inscriu in limite relativ normale, cu mici si moderate  anomalii precursoare  ale 

concentratiilor de radon pentru seisme de moment magnitudine Mw>4 pe scara Richter (Fig.4). 

 
 

Fig.4. Evolutia temporala a concentratiilor diurne ale radonului (Rn222) in aer langa sol inregistrate la 
statia seismica Vrancea in perioada 1 ianuarie 2018-1 aprilie 2021 

3)Detectarea deformatiilor crustale preseismice din datele satelitare radar Sentinel-1 

In aceasta etapa s-a continuat prelucrarea interferometrica a datelor Sentinel-1 in format SLC pe zona 

Vrancea, date achizitionate intre 1 ianuarie 2018-1 aprilie 2021. 

Pentru interferometrie SAR s-au utilizat imaginile de tip SLC, achizitionate de pe aceeasi orbita si de 

pe acelasi track. Dintr-un total de peste 290 imagini Sentinel-1 care acopera zona Vrancea mai mult sau 

mai putin, au fost selectate 58 imagini Sentinel-1 SLC de pe trackul 131, orbita ascendenta pentru 

prelucrari interferometrice care acopera zona de la nord de Focsani in perioada 1 ianuarie 2018 – 1 

aprilie  2021. In perioada 1 ianuarie 2021- aprilie 2021 au fost inregistrate 2 cutremure moderate  si 

anume : 27 februarie 2021, Mw =4.2, d=126 km si 7 martie 2021, Mw =4.1, d=145 km, pentru care s-

au prelucrat interferogramele din Fig. 5   si respectiv Fig. 6 . Nu s-au inregistrat deplasari crustale 

semnificative in aceasta perioada de timp. 
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Fig. 5.   Interferograma din date satelitare Sentinel 1A, 12 februarie 2021- 2 martie 2021 aferenta 
seismului inregistrat in zona Vrancea in data de 27 februarie 2021, Mw =4.2, d=126 km 

 

 
 

Fig. 6   Interferograma din date satelitare Sentinel 1A , 2 martie 2021- 14 martie 2021 aferenta 
seismului inregistrat in zona Vrancea in data de 7 martie 2021, Mw =4.1, d=145 km 
Evenimente seismice majore nu s-au inregistrat in perioada 1 ianuarie 2018 – 1 aprilie  2021. Totusi s-
au extras cutremurele de magnitudine mai mare si s-au analizat interferogramele create din imagini 
ante- si –post cutremur.  
Fig.7 ilustreaza harta de deformare finala Sentinel-1, aferente perioadei octombrie 1 ianuarie 2018 – 1 
aprilie  2021,  suprapusa peste sistemul de falii: zonele cu galben indica tasare/subsidenta fata de 
zonele cu verde, iar zonele cu albastru indica ridicare fata de zonele colorate cu verde.  
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Fig. 7. Harta de deformare Sentinel-1, 1 ianuarie 2018 – aprilie 2021,  suprapusa peste sistemul de falii: 
zonele cu galben indica tasare/subsidenta fata de zonele cu verde, iar zonele cu albastru indica ridicare 

fata de zonele colorate cu verde.  

4)Detectarea deformatiilor crustale preseismice din datele GPS 

 

Studiile pe baza datelor de monitorizare din Reţeaua GPS Vrancea efectuate in cadrul etapei de 

proiect au furnizat informaţii asupra deplasărilor tectonice locale din zona de curbură a Carpaţilor, 

inferioare valorii de 1 mm/an pentru componenta orizontală şi sub 3 mm/an pentru componenta 

verticală. Au fost observate două direcţii principale de mişcare, din domeniul dobrogean al Platformei 

Moesice (dintre faliile Peceneaga – Camena şi falia Intramoesică), deplasări către SSE, cu viteze de  

2,5 mm/an şi în domeniul valah al platformei – deplasări spre S cu viteze de 1 – 2 mm/an. Respectivele 

date au relevat deplasări dextre, de-a lungul faliei Intramoesice, cu o rată de 1 – 2 mm/an, valoare 

indicată de studiile geologice şi seismice privind cinematica formaţiunilor Pliocene – Cuaternare. O 

semnificativă schimbare a direcţiei de mişcare orizontală apare la limita sudică a Platformei 

Moldoveneşti (sectorul estic al Platformei Est – Europene), în apropierea Faliei Trotuşului. Datele GPS 

au indicat o zonă de alunecare senestrală evidenţiată şi de studiile geologice şi neotectonice. Din punct 

de vedere al deplasărilor verticale s-a evidenţiat existenţa  unor zone alternative de ridicare şi de 

scufundare (subsidenţă) în sud – estul Carpaţilor Orientali, cu orientări NV – SE. Ariile de subzidenţă 

se suprapun pe bazinele Focşani şi Braşov, subsidenţa cea mai pronunţată observată în Depresiunea 

Focşani a indicat viteze verticale de 2 – 3 mm/an. Vitezele mari de mişcare verticală de la curbura 

Carpaţilor indică probabil scufundarea plăcii litosferice din această regiune, a cărei deplasare generează 

seismele subcrustale din regiunea Vrancea (Fig.8), harta de hazard seismic in intensitate a Romanaiei 
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atribuit sursei Vrancea fiind ilustrata in Fig.9 . Din analiza  seriilor de timp a datelor GPS/GNSS 

inregistrate in perioada 1 ianuarie 2018 – 1 aprilie 2021 s-a stabilit ca în zona analizată Vrancea nu 

există fenomene spectaculoase în ceea ce priveşte câmpul deformaţiilor crustale, rezultat concordant si 

cu interferometria satelitara radar.   

 
Fig.8. Reţeaua GPS Vrancea, extinsă harta câmpului strain-ului principal maxim (µstrain), → – 

vectorul ε1, ● – observatoare GPS (nodurile reţelei de elemente finite), ○ – localitaţi, b) - ●– epicentrele 
cutremurelor crustale înregistrate în fiecare element finit, xx [1-42] – codificarea elementelor finite 

utilizate. 

 
Fig.9. Harta de hazard seismic atribuit sursei Vrancea pentru perioada urmatoare de 20 ani. 
 

e) Evidentierea potentialelor anomalii ionosferice  

Analiza datelor TEC si a datelor de activitate solara au fost achizitionate in cadrul acestui proiect in 

perioada 1 noiembrie 2020- 5 aprilie 2021 de la World Data Centre (WDC) 

(http://www.ips.gov.au/Satellite/2/1/5 actualmente http://www.sws.bom.gov.au/Satellite/2/1/5) si de la 
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NASA (http://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html)   la intervale orare au aratat ca nu s-au 

evidentiat anomalii ionosferice puternice in zona Vrancea din Europa, care ar putea fi corelate cu 

potentialitatea iminenta  a unui seism major in zona.  

Variatiile concentratiilor TEC precum si cele solare si geomagnetice legate de seismele moderate 

inregistrate in acesta perioada de studiu au fost in limitele normale (Fig.10). 

 
Fig.10. Date geomagnetice in timp real pentru validare model LAI si supraveghere precursori 

seismici in zona Vrancea 

Activitatea 3.4.2 

Workshop intern cu prezentare oferta. Prezentarea Planului de Continuare a proiectului „After 
Life Time Plan”. 

S-a orgnizat un workshop intern online (in data de 30 martie 2021) in care s-au prezentat rezultatele 
proiectului la care au participat membrii echipei de lucru si contributiile la Programul comun CDI de 
lucru.  

A fost prezentat de asemenea Planul de Continuare a proiectului „After Life Time Plan”, care de fapt 
este atasat si in acest raport. Continuarea proiectului va contribui la Strategia de Alarmare Timpurie a 
Seismelor moderate si puternice in Vrancea. 
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CONCLUZII 

Rezultatele aferente etapei IV a proiectului VESS-3-PIMS sunt consistente cu rezultatele preconizate pentru 

supravegherea si evaluarea hazardului seismic în zona Vrancea.  Relaţiile de interdependenţă dintre activitatea 

tectonică şi variaţiile anomale ale parametrilor geofizici care caracterizează litosfera Pământului sunt, în general, 

bine cunoscute, iar în zonele geodinamic active comportamentul anomal al acestor parametri poate fi generat, în 
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principal, de stress sau modificările fizico-chimice produse la diferite nivele de adâncime, şi reprezintă cauza 

probabilă a instalării  stării de “pre-criză/criză” în arealele respective. In acest context,  informaţiile geofizice, 

geochimice, satelitare, multiparametrice, obţinute prin aplicarea unor metode avansate de monitorizare 

geospatiala si in-situ, se constituie în baze de date care, prin sinergie cu informaţiile noi obţinute pe parcursul 

derulării acestui proiect, să contribuie la evaluarea hazardului seismic de adâncime crustala, intermediară si mare 

din zona Vrancea.  

 

 

Rezultatele planificate pentru Etapa IV  

au fost in totalitate realizate conform obiectivelor stabilite, dupa cum urmeaza: 

• Au fost investigate de asemenea posibilitatile  de interconectare si/sau integrare cu 

sisteme/instrumente de tip COPERNICUS ale Comunitatii Europene si Agentiei Spatiale Europene 

ESA prin accesarea continua a bazelor de date satelitare Landsat TM/ETM/OLI si Sentinel 1/2/3, 

GNSS si alte date de Observare a Pamantului (Earth Observation). 

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin : 

Rezultatele etapei IV s-au concretizat prin trimiterea spre publicare a 6 lucrari stiintifice, 

dintre care 4 reviste ISI. A fost elaborat un studiu privind seismicitatea zonei Vrancea si s-a organizat 

un workshop intern online. 

Diseminarea va servi la transmiterea informatiilor noi şi a experienţei dobândite în cadrul proiectului 

VESS3_PIMS pentru sporirea siguranţei antiseismice în Vrancea şi pe tot teritoriul României. În scopul 

maximizării impactului proiectului vor trebui stabilite canale de comunicare eficiente între utilizatorii informaţiilor 

de hazard din rezultatele proiectului prin diseminare corespunzătoare la workshop-uri viitoare, organizarea de 

instruiri tematice şi alte activităţi promoţionale şi in cadrul geoportalului web VESS. 

 

 

ARTICOLE PUBLICATE SAU IN CURS DE PUBLICARE 2021 

N. D. Mateciuc, A. Bălă, 2021, Crustal Field Deformation Characteristics in Vrancea Seismic Area 
From GPS Data, acceptată la publicare în Revue Roumaine de Géophysique, Editura Academiei 
Române. 
 
Andrei Bala, Dieter Hannich, Liquefaction Potential Analysis in Bucharest  City as a result of the 
ground shaking during strong Vrancea earthquakes, Athens Journal of Sciences, trimis oct. 2020, under 
review. 
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Andrei Bala, Mircea Radulian, Dragos Toma-Danila, Present-day stress field pattern in the Vrancea 
seismic zone (Romania) deduced from earthquake focal mechanism inversion, trimis Annals of 
Geophysics, Ianuarie 2021. 
 
Andrei Bălă, Dragoș Toma - Dănilă, Cap. 5. Modele ale structurii crustei terestre și corelarea cu zonele 
seismic active. Distribuția direcțiilor orizontale de stress din crusta terestră pe baza mecanismelor 
cutremurelor, în volumul "Cercetari avansate privind monitorizarea si modelarea fenomenului seismic 
si reducerea riscurilor asociate", Rezultatele proiectului Nucleu – CIRRUS 2018, ed. Ionescu C., Bălă 
A., Radulian M., trimisă la publicat la Editura Academiei Române în dec. 2020. 
 
M.Zoran, R.Savastru, D. Savastru, M.Tautan, L. Baschir, D. Tenciu, Air pollution and climate impacts 
on the first wave pandemic COVID-19 incidence in a few European „hot spots” cities, Air Quality, 
Atmosphere & Health, AIRQ-D-20-00923, trimis 16 Dec 2020- Under review 
 
M.Zoran, R.Savastru, D. Savastru, M.Tautan, L. Baschir, D. Tenciu; Exploring the linkage between 
seasonality of environmental factors and COVID-19 waves in Madrid, Spain, Process Safety and 
Environmental Protection, PSEP-D-21-00663, trimis 15 Martie 2021- Under review 
 

 

PREZENTAREA STRUCTURII OFERTEI DE SERVICII DE CERCETARE SI 

TEHNOLOGICE CU INDICAREA LINK-ULUI DIN PLATFORMA ERRIS 

 -Tehnologie de monitorizare  satelitara interferometrica a deplasrilor crustale in zona geotectonic 

activa Vrancea. 

-Tehnologie de monitorizare  geodezica GPS si GNSS a deplasrilor crustale in zona geotectonic activa 

Vrancea. 

-Tehnologie de localizare a precursorilor seismici pentru zona Vrancea din monitorizarea datelor timp-

serie a radonului (222Rn). 

-Tehnologie de determinare a anomaliilor termice de suprafata in zona Vrancea din date geospatiale 

timp-serie MODIS Terra/Aqua.  

-Tehnologie de localizare a anomaliilor ionosferice din date timp-serie privind continutul total de 

electroni ionosferici TEC. 

-Tehnologii de monitorizare  integrata  geospatiala multisenzor si in-situ a interactiei climat/atmosfera 

de langa sol-ionosfera  pentru Romania;  

- Sistem integrat de monitorizare  multiparametrica satelitara, geofizica, geodezica, godinamica a 

seismicitatii zonei Vrancea . 
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LOCURI DE MUNCA SUSTINUTE PRIN PROGRAM, INCLUSIV RESURSA UMANA 

NOU ANGAJATA; 
În unitățile partenere din cadrul Consorțiului, au fost create și ocupate prin concurs , încă din prima 
etapă, 9 posturi cu normă întreagă de tineri cercetători: 3 la ISS, 2 la CIFRA, 2 la UVT, 1 la UTCN și 1 
la UB. In decursul anului 2020, doi dintre noii angajați (unul de la UVT, altul de la CIFRA) au solicitat 
închiderea contractului de muncă, având alte oportunități în strainătate; unui nou angajat de la ISS nu i 
s-a mai prelungit contractual de muncă; cele trei instituții au organizat concursuri în condițiile stipulate 
de contract, angajând alți trei tineri cercetători pe pozițiile ce urmau sa rămână vacante. 
 
PREZENTAREA VALORIFICARII/ IMBUNATATIRII COMPETENTELOR/ RESURSELOR 
EXISTENTE LA NIVELUL CONSORTULUI (CECURI); 
În total, rezultatele obținute în proiectul VESS au fost valorificate prin 43 articole publicate în reviste 
cotate ISI, 20 de articole publicate în revste cotate BDI și 56 prezentări la conferințe de profil.  
În perioada de raportare nu au fost folosite cecuri, din cauza limitărilor de deplasare impuse de 
pandemie.  

 
Director Proiect Complex 
Dr. Vlad Popa 
 

 
 
 


