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Etapa premergătoare cercetării - 2011: Definirea conceptelor, 

metodelor și soluțiilor intr-un cadru GIS de referință asupra orașului 

– Sinteza etapei  

 
Demararea proiectului a presupus un efort de sintezizare a resurselor bibliografice privind 

aplicațiile interferometrice satelitare in mediul urban și de stabilire a unui limbaj comun la 

nivelul unei echipe venind din specializări diferite : ingineri, geografi, geologi, arhitecți.  

Etapa a presupus mai multe activități, printre care demararea și derularea concursurilor și a 

angajărilor pe post a personalului din proiect, pregătirea achizițiilor soft necesare prelucrărilor 

în proiect (in anul 2011 s-au achiziționat o parte din softuri, achizițiile continuând in 2012), 

pregătirea cursurilor și trening-urilor dedicate doctoranzilor angajați în cercetare, proiectarea 

și construirea bazei GIS necesare în proiect (activitate care va continua pe tot parcursul 

proiectului).  

 

Întâlnirea echipei și demararea proiectului a avut loc în data de 17 oct. 2011, ora 10, în sediul 

Facultăţii de Geografie, CENTRUL PENTRU STUDII DE RISC, MODELARE SPAŢIALĂ 

ŞI DINAMICA SISTEMELOR TERESTRE ŞI COSTIERE (CRMD), sub coordonarea prof. 

dr. Iuliana Armaș.  

In perioada 5-10. dec. 2011, dr. Ing. Marius Necșoiu, senior scientist în interferometrie și 

teledetecție la SwRI, San Antonio, Texas, SUA, a realizat prima vizită de lucru din cadrul 

proiectului, in care s-au pus bazele sesiunilor de training și transfer tehnologic SUA-Romania 

si a colaborării cu DLR, Germania.  

Chiar din prima etapa a proiectului s-a pus accentul pe diseminarea rezultatelor, in continuitatea 

unor mai vechi colaborări si acțiuni, precum acțiunea COST: TU0801 - Semantic enrichment 

of 3D city models for sustainable urban development (Îmbogăţire semantică a modelelor 

urbane 3D pentru dezvoltarea urbană durabilă), 2009-2012 (http://w3.cost.eu/index 

http://www.semcity.eu/. php? id = 240 & action_number = TU0801), la care au participat 

Iuliana Armaș si Maria Boștenaru Dan. Memorandumul de înțelegere a fost semnat in 

30/11/2009, sfârşitul acțiunii fiind 3 noiembrie 2012. Intre 19-22 Octombrie 2011 a avut loc 

un Workshop al acțiunii COST la Riga, Letonia, cu tema “3D issues in transport systems”, in 

cadrul conferinței internaționale RelStat’11, cu tema „Reliability and statistics in transportation 

and communication“. În cadrul workshopului, Maria Boștenaru Dan a avut o prezentare cu 

tema “Street network issues for disaster management”. Modelele au avut ca obiect zone din 
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centrul Bucureștiului, cum ar fi bulevardul Magheru sau zona parcului Izvor. Abordările au 

acoperit o paleta largă de reprezentări, de la GIS la fotografia stereo și au fost publicate in 2011 

in cartea Reliability and Statistics in Transport and Communication (RelStat'11), Edition 1, 

Publisher: Transport and Telecommunication Institute, Editors: Igor V. Kabashkin, Irina V. 

Yatskiv ISBN: 978-9984-818-47-4.  

Maria Boștenaru Dan a participat la Riga la întrunirea grupului de lucru WG 3 “Information 

aggregation and presentation for decision processes”. http://ts-3d.tsi.lv/  

De asemenea, au fost demarcate discuțiile pentru aderarea echipei la acțiunea COST IS1104, 

din care face parte în prezent, acțiune cu titlul: The EU in the new complex geography of 

economic systems: models, tools and policy evaluation http://www.gecomplexity-cost.eu  

Raportul sintetic al etapei 2011, pe subobiective și activități, a fost predat la raportarea din 

2011.  
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Etapa 1 - 2012: Identificarea disparităților urbane cu importanță in 

deformările verticale – Sinteza etapei  

 
 
Etapa 2012 a avut ca obiectiv general identificarea cadrului de instabilitate geomorfologică 

a orașului București, ca sursa a vulnerabilităților de mediu. Intr-o arie urbană, acest lucru 

nu devine posibil decât printr-o abordare istorică, intercondiționată a factorilor naturali și 

antropici.  

Etapa a presupus trei subobiective tangibile prin activități intercondiționate, care au fost 

îndeplinite in totalitate. Parte din rezultate au constituit subiecte pentru 5 prezentări la 

conferințe internaționale și articole in evaluare la reviste cotate ISI (Natural Hazards and Earth 

System Sciences – NHESS. Aceste articole au fost publicate in 2012 și 2013, fiind raportate in 

lista de indicatori ai etapelor 1 si 2).  

 

Pentru atingerea obiectivului de etapă, membri echipei au urmat diferite cursuri de specializare 

și s-au achiziționat softurile necesare in procesarea datelor spațiale optice și radar. In această 

etapă, prelucrările imaginilor satelitare radar s-au realizat de către ing.dr. Necșoiu Marius, in 

cadrul celui mai important institut de cercetări de profil din SUA - SwRI, Divizia de Geoștiințe 

și Ingineria Mediului, urmând ca in etapele 2013 și 2014 din proiect sa fie instruiți la UB, 

Romania, și in SUA cei 2 doctoranzi UB. Ca urmare a reducerilor bugetare pe 2013, pregătirea 

doctoranzilor in interferometrie radar a fost mutata ca activitate in 2014.  

Cea mai importanta activitate a etapei 2012 a fost analiza interferometrică in suprafață (SBAS) 

pentru identificarea preliminara a instabilităților la nivelul topografiei orașului. Aceasta tehnică 

a fost singura pretabila in 2012, ca urmare a numărului redus de scene satelitare capturate de 

satelitul german TerraSAR-X pe București la data depunerii etapei. Analiza a fost făcută pe 

centrul istoric al orașului. 

Rezultatul general al etapei 2012 a presupus crearea bazei GIS detaliate la nivelul orașului, 

citibila cu softul ArcMap 9x. și identificarea preliminară a arealelor cu deformări, redate prin 

coordonate, înălțimi, mișcări pe verticala, rata deplasării, viteza, deviația standard, coerenta, 

variații sezoniere.  

Arealele cu subsidențe majore au fost reverificate in etapa 2013 prin 2 tehnici de prelucrări 

interferometrice, atât punctuale, cat si areale – RS si SBAS si prin monitorizări GNSS la sol.  

Tot in etapa 2012 au fost demarate si validările rezultatelor procesărilor radar prin analize 

geomorfologice și geologice. Din păcate aceasta activitate de validare complexa a rezultatelor 
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a fost sistată in etapa 2013, ca urmare a reducerilor financiare drastice la proiect, urmând să fie 

reluate in etapa finală a proiectului.  

Tot etapa 2012 a presupus planificarea rețelei de monitorizare a mișcărilor verticale la sol, prin 

stabilirea si marcarea prin borne a 47 de puncte GPS, uniform răspândite pe suprafața orașului, 

care au fost măsurate periodic in 2012, atât static, cat și cinematic. Aceasta rețea constituie 

suportul pentru calibrarea si validarea procesărilor interferometrice satelitare.  

Etapa 2012 a constituit și etapa de procurare a harților istorice, mai ales a planurilor de harta 

de la 1900, ca reper istoric al suprafeței topografice a orașului.  

Au fost demarate analizele de vulnerabilitate economică si socială, pe baza datelor de 

recensământ 2002 și a interviurilor de teren. Reluarea analizelor comparative asupra 

vulnerabilității populației la risc seismic va fi un subobiectiv al etapelor următoare, când se vor 

prelucra și datele recensământului 2012 (presupuse a deveni disponibile la începutul anului 

2014).  

Raportul sintetic al etapei 2012, pe subobiective si indicatori de rezultat, a fost predat la 

raportarea din 2012. 


