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1. Obiectivul etapei 2013 
 
Etapa 2013 a avut ca obiectiv general identificarea morfodinamicii actuale la nivelul 

orașului București prin intermediul tehnicilor moderne, satelitare. Dinamica 

geomorfologică actuală la nivelul orașului, ca precondiție a vulnerabilității mediului urban in 

contextul seismic al zonei, trebuie integrată in tendințele evolutive ale reliefului Câmpiei 

Bucureștiului pe termen lung. Acestă necesitate de integrare a cercetărilor realizate simultan la 

diferite scări de timp a devenit – ca urmare a reducerii drastice a suportului financiar al etapei 

2 – un obiectiv al etapelor următoare. Tot lipsa suportului financiar in 2013 a făcut ca transferul 

de know-how preconizat pentru aceasta etapă, să fie reprogramat, inclusiv pregătirea 

doctoranzilor de la Universitatea din București în analize interferometrice satelitare la SwRI, 

SUA. Dezvoltarea laboratorului de cercetări satelitare la Universitatea din București va fi 

precondiția creșterii completivității și a vizibilității internaționale a cercetării romanești într-un 

domeniu de vârf, subobiectiv major al proiectului care a fost transferat din același motive 

financiare tot către etapele următoare. Etapa 2013 s-a restrâns la trei subobiective 

intercondiționate și susținute in mare parte prin efortul personal și munca voluntară a 

membrilor angajați in proiect: monitorizarea GNSS, analize interferometrice pe baza 

imaginilor satelitare radar TerraSAR-X și identificarea aplicabilității unor metode noi de 

reprezentare digitală utilizabile in analize de risc in areale urbane.  

 

 

2 Monitorizare GNSS (staționară și cinematică)  

 
2.1. Faza pregătitoare măsurătorilor 
 
Pentru realizarea proiectului a fost necesară o documentare prealabilă asupra arealului de 

studiu. In cea mai mare parte, această fază pregătitoare a fost acoperită în etapa anterioară, 

2012, când s-a făcut și recunoașterea terenului și plantarea punctelor de măsurat pe baza 

încadrărilor în zona și a schițelor întocmite la birou. In etapa 2013 au fost necesare doar 

recunoașteri preliminare cu înregistrară modificărilor apărute în teren:  

- recunoașterea bornelor din Rețeaua Națională de Triangulație și a bornelor instalate pe 

teren in etapa anterioară;  

- planul cu încadrarea în zonă a obiectivelor de măsurat;  

- pregătirea echipamentului și a echipelor de măsurare.  
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2.2. Determinarea punctelor prin măsurători  
 

2.2.1. Metoda de lucru și aparatura folosită  
In etapa anterioară, punctele noi au fost materializate astfel încât să alcătuiască o bază 

geometrică cât mai omogenă, necesară zonei de interes. Punctele de monitorizat s-au amplasat 

în locuri ferite, ușor accesibile și neacoperite de vegetație, care îndeplinesc (pe cât posibil) 

următoarele condiții:  

- cer liber pentru un unghi de elevație de 15°;  

- să nu se afle mai aproape de 200 m de stații de emisie - recepție și 50 m față de stâlpii de 

înaltă tensiune;  

- acces facil;  

Planificarea sesiunilor GPS în etapa 2013 a ținut cont de toate detaliile existente, precum și de 

normele în vigoare elaborate de ANCPI:  

- Realizarea bazelor GPS necesare creării unei rețele omogene, închisă din punct de vedere 

geometric și conectata la rețeaua națională de stații permanente;  

- Realizarea unui număr minim de 3 baze GPS pentru fiecare punct determinat (se includ 

și legăturile cu stațiile permanente);  

- Numărul de receptoare GPS ce urma sa fie folosit precum și caracteristicile acestora;  

- Durata de staţionare a fiecărei sesiuni GPS.  

 

Determinarea coordonatelor bornelor s-a efectuat prin determinări GNSS (sistemul de 

poziționare globală cu ajutorul sateliților), metodă eficientă pentru determinarea coordonatelor 

planimetrice și altimetrice cu precizie ridicată.  

Toate bazele au fost determinate prin prelucrarea observațiilor preluate cu ajutorul 

receptoarelor GPS folosind metodele de măsurare statică si cinematică. In condiții bune de 

observare, respectiv elevația obstacolelor mai mică de 150 și PDOP favorabil, s-au putut atinge 

precizii milimetrice (static = 3mm +0.5ppm orizontal, 5mm +0.5ppm vertical; RTK/Cinematic 

= 10mm + 1ppm orizontal, 15mm + 1ppm vertical).  

 

2.2.2. Prezentarea aparaturii și a softurilor utilizate  
Topcon Hiper Pro  

Acesta este un receptor geodezic GPS/GLONASS, complet fără cablu, cu antenă, baterii și 

modem radio integrate. Aparatul este adecvat pentru a funcționa în sistem RTK cu stații de 

referință, dar poate fi folosit și în cadrul unei rețele de stații permanente, în acest caz fiind 

necesar un modem GSM/GPRS extern.  
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Are abilitatea de a recepționa si procesa semnale atât pe frecventa L1 cât si pe L2, fiind 

îmbunătățită acuratețea cu care se determină pozițiile punctelor rețelei.  

Topcon Tools (ver. 7.1)  

Pentru procesarea vectorilor GPS s-a folosit aplicația Topcon Tools, versiunea 7.1, cu licență 

de modul advanced.  

Acest soft este folosit pentru prelucrarea observațiilor din teren. El poate fi folosit pentru 

postprocesarea vectorilor GNSS, procesarea observațiilor RTK, compensarea rețelelor, 

importul de date din memoria unui dispozitiv, precum si exportul datelor prelucrate (rezultate) 

în diverse formate.  

 

TransDatRO (ver. 4.01)  

Pentru transformarea coordonatelor planimetrice rezultate din sistemul de coordonate ETRS89 

în sistemul de coordonate Stereo 70 s-a folosit softul TransDatRO. Acest soft utilizează un 

procedeu de transformare, similar cu altele pe plan internațional, care înglobează un model de 

distorsiune a datelor spațiale cu scopul de a menține integritatea si topologia datelor spațiale in 

fiecare datum.  

Transformarea punctelor noi se poate face cu datele de intrare stocate intr-un fișier sau 

interactiv, cu datele introduse si calculate direct in fereastra utilizatorului.  

 

2.2.3 Metoda statică de măsurare  

Pe baza graficului stabilit al sesiunilor in etapa 2013, s-a trecut la executarea măsurătorilor 

GPS. Prin metoda statică au fost măsurate 12 din cele 47 de puncte selecționate in 2012 pe raza 

orașului București. Înainte de începerea observațiilor a fost analizat studiul preliminar al 

constelației de sateliți pe durata lucrărilor din punct de vedere al numărului (disponibilitatea) 

și al geometriei acestora (PDOP și GDOP; DOP - Dilution Of Precision; GDOP – Geometric 

Dilution Of Precison). Din acest punct de vedere este necesar să existe mai mult de 4 sateliți 

disponibili și PDOP mai mic de 5.  

În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite s-a staționat mai mult timp pe punct sau 

determinările au fost chiar amânate.  

Metoda statică este metoda principală pentru crearea rețelelor geodezice de sprijin. Timpul de 

staționare al sesiunii GPS a fost de 50 minute (controler-ul aparaturii folosite permite afișarea 

în permanenta a numărului de 8 sateliți înregistrați precum și valoarea PDOP-ului) iar rata de 

achiziție a datelor a fost de 5 secunde.  
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Planificarea sesiunii a fost astfel întocmită încât fiecare punct să fie determinat prin cel puțin 3 

baze GPS.  

La măsurătorile de teren au participat toți membri proiectului, dar și colaboratori din cadrul 

Facultății de Geodezie, UTCB, cu aparatura proprie. Pentru realizarea măsurătorilor au fost 

utilizate 2 autovehicule, 6 receptoare GPS și mijloace de comunicare pentru fiecare 

echipament.  

 

Prelucrarea determinărilor GPS  

Datele rezultate în urma determinărilor GPS au fost prelucrate cu ajutorul aplicației Topcon 

Tools care are ca date de intrare fișierele de navigație și de observații corespunzătoare fiecărui 

punct staționat.  

Pentru prelucrarea datelor rezultate în urma determinărilor GPS s-au parcurs toate etapele 

importante prevăzute:  

Etapa 1: Crearea unui proiect de prelucrare  

Etapa 2: Descărcarea datelor  

Etapa 3: Editarea datelor inițiale  

Etapa 4: Estimarea bazelor  

Etapa 5: Analiza estimării bazelor și a preciziei interne a rețelei  

Etapa 6: Compensarea ca rețea liberă a rețelei tridimensionale  

Etapa 7: Analiza compensării libere  

Etapa 8: Constrângerea rețelei pe punctele cunoscute  

Etapa 9: Analiza rețelei constrânse și a preciziei punctelor cunoscute  

Etapa 10: Compensarea ca rețea constrânsa  

Etapa 11: Încadrarea rețelei în sistemul de referință național 3D și 2D  

Etapa 12: Încadrarea rețelei în sistemul de referință național pe cote  

Etapa 13: Recalcularea coordonatelor 2D după încadrarea pe cote  

Etapa 14: Analiza încadrării rețelei în sistemul de referință național  

 

Compensarea rețelelor  

Motorul de Compensare a Rețelelor este extrem de versatil și automatizat. În cazul în care se 

alege o procesare manuală, etapele de calcul pot fi parametrizate separat pas cu pas.  

Procesul de compensare se desfășoară în două etape. În prima etapă, compensarea vectorilor 

detectează erorile și estimează precizia internă a vectorilor din rețea. Posibilii vectori greșiți 

pot fi eliminați sau preponderați, prin eliminarea totala sau parțială a sateliților care generează 
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erori peste medie. Pentru detectarea erorilor în procesul de compensare au fost introduse teste 

statistice speciale. In urma calculelor de compensare ca rețea libera se pot trage concluzii 

asupra preciziei interne a rețelei.  

Etapa a doua constă în constrângerea rețelei pe punctele de control locale. Punctele de control 

pot fi utilizate ca puncte fixe sau ca puncte ce au o anumită pondere în constrângerea rețelei 

(punctele de control sunt reprezentate de stațiile permanente cele determinate anterior).  

 
2.2.3. Metoda cinematică de măsurare  

Metoda de măsurare folosită pentru restul de puncte stabilite pe suprafața orașului a fost RTK 

(cinematic în timp real) prin utilizarea de corecții diferențiale în timp real provenite de la 

serviciul specializat ROMPOS.  

In teren, s-a realizat o dublă determinare a coordonatelor în mod cinematic prin 2 determinări 

(prin inițializări) la momente de timp diferite folosind corecțiile diferențiale de la aceeași stație 

de referință.  

Coordonatele punctelor de ridicare și de detaliu au fost determinate cu soluție fixă.  

Transcalculul coordonatelor determinate cinematic din sistem geocentric în sistemul național 

de referință s-a realizat utilizând softul TransDat pus la dispoziție în mod gratuit de către 

ANCPI. Acest soft utilizează un procedeu de transformare, similar cu altele pe plan 

internațional, care înglobează un model de distorsiune a datelor spațiale cu scopul de a menține 

integritatea si topologia datelor spațiale în fiecare datum.  

Pentru măsurătorile prin metoda cinematică s-a folosit Topcon GR-3:  

Pentru prelucrarea tuturor măsurărilor RTK s-a folosit aplicația Topcon Tools (ver. 7.1) cu 

licența RTK, PostProcessing și Advanced.  

Pentru măsurătorile RTK s-a folosit aplicația TopSURV v.7 - soft ce lucrează pe platformă de 

Windows CE 5.0, Windows Mobile 6 sau alte versiuni, care are o gama foarte largă de opțiuni 

în ceea ce privește măsurătorile RTK/ stație totală, dintre care enumerăm: posibilitatea alegerii 

sau creării unui sistem de coordonate în timpul măsurătorii, de a încărca un model de geoid, de 

vizualizare MAP în timpul măsurătorilor etc.  

Preconizam ca primele rezultate sa poata fi publicate in reviste ISI in etapa 2014.  
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3. Analize interferometrice  
 
Dr. ing. Marius Necșoiu de la Divizia de Geoștiințe și Ingineria Mediului (GED – The 

Geosciences and Engineering Division) din cadrul Southwest Research Institute (SwRI) a 

continuat analiza interferometrică a mișcărilor de subsidență la nivelul orașului București pe 

seturi noi de date, achizitionate de la satelitul TerraSAR-X in 2013 (in baza unor propuneri 

anterioare comune câștigate la DLR – Agenția Spațială Germană: TerraSAR-X – LAN1444, 

de către Armaș I. și Necșoiu M.). Din păcate, limitările financiare ale etapei 2013 au făcut 

imposibil transferul de know-how la Universitatea din București, și ca urmare a lipsei dotărilor 

hard și soft necesare unor prelucrări extrem de solicitante sub aspectul echipamentului necesar.  

Imaginile disponibile in aceasta etapa au fost în număr de 21 (ca urmare a achizițiilor satelitului 

TerraSAR-X în 2013). Subliniem ca elemente esențiale pentru calitatea si acuratețea produsului 

final, cantitatea scenelor satelitare utilizate in procesare, dar și calitatea lor (rezultată din 

condițiile de mediu din timpul achiziției, care trebuie analizate, iar imaginile filtrate pe acest 

criteriu). De asemenea, numărul scenelor disponibile este o precondiție în posibilitatea 

procesării PS - persistent scatterer interferometry (conform descrierii oferite mai jos in text).  

La fel ca în etapa precedentă, în procesarea imaginilor satelitare radar a fost folosit modulul 

interferometric al softului SARscape, dezvoltat de sarmap (companie elvețiană, parte a 

Universității din Zurich) și integrat in softul ENVI produs de Exelis Visual Information 

Solutions.  

Pentru etapa 2013, procesarea imaginilor satelitare radar nu s-a incheiat până în momentul 

depunerii acestui raport, ultimele imagini care vor fi prelucrate (corelate cu măsurătorile de la 

sol) fiind cele din 20 octombrie 2013 (conform actelor depuse la contractare, închiderea etapei 

2013 este stabilită pentru 15 decembrie 2013). Există însă deja o serie de rezultate obținute din 

procesările PS, care urmează sa fie coraborate cu rezultatele spațiale ale procesării SBAS 

(Small BAseline Subset interferometry) și verificate prin rețeaua măsurătorilor efectuate la sol. 

Parte din aceste rezultate au fost prezentate la sesiunea TerraSAR-X organizată de DLR, 

Germania, in iulie 2013 (conform listei de indicatori). Preconizăm ca o parte din rezultatele 

etapei 2013 să fie înaintate spre publicare în reviste ISI în prima parte a anului 2014.  

In etapa 2013, pe un set corespunzător ca număr de achiziții si calitate a înregistrării, au fost 

aplicate ambele tehnici InSAR, raportate la aceleași puncte de control de la sol: PS si SBAS. 

Motivul pentru care au fost aplicate ambele tipuri de procesări este acela că ele evidențiază 
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procese diferite de la suprafața terestră – liniare versus neliniare, PS fiind foarte potrivită 

analizelor la nivel de clădiri (chiar individuale).  

Cele două tehnici se aplică in conformitate cu scopul cercetării: fie pentru evidențierea areală 

a mișcărilor verticale (SBAS), fie pentru cea punctuala (PS), bazată pe reflectarea sunetului de 

către puncte fixe de la suprafața terestră. Ambele tehnici se pretează analizei ariilor urbane, ca 

urmare a multitudinii reflectorilor de la sol. In ceea ce privește precondițiile de procesare, 

tehnica SBAS necesită un număr mai redus de achiziții, ceea ce a făcut posibil aplicarea ei și 

pe setul de date obținut în 2012.  
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4. Reprezentări digitale urbane utilizabile in analize de risc  
 
În cercetarea din cadrul proiectului, o alta direcție a etapei 2013 a fost investigarea de către 

cercet. Maria Boștenaru Dan a potențialului metodelor digitale pentru reprezentarea 

catastrofelor urbane, cu aplicabilitate in analizele de risc. Această direcție a proiectului este 

complementară celei bazate pe imagini satelitare optice și radar și are drept scop relevanța 

utilizării imaginilor fotografice istorice in analize cantitative de risc și a modelelor 3D 

urbane.  

In acest scop a fost elaborată în această etapă o ontologie de organizare a bazei de date 

consultate, în dialog cu alte baze de date. Au fost definiți parametrii legați de fotografie care 

pot servi la organizarea informației și catalogarea unor noi elemente pentru calculator. (M. 

Boștenaru a publicat un articol într-o revistă de profil privind catalogarea informațiilor încă din 

2011). În 2013, Maria Boștenaru Dan a participat la conferința The Future of Historical 

Network Research unde a deprins noi metode în analiza de fotografii istorice, aplicabile in 

proiect. Maria Boștenaru Dan a aplicat și o metodă de analiză dezvoltată de Andreea Popa de 

la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” privind analiza de tip Kevin Lynch a 

fotografiei, cu identificare de zone, repere, limite etc. (metoda este prezentată într-o altă carte 

la care lucrăm). Ca o continuitate a acestui demers în etapa următoare, Maria Boștenaru Dan 

preconizează organizarea datelor legate de fiecare fotografie identificată în ontologie ca așa-

numite meta-data și construirea de rețea/le cu ajutorul programului ORA network, folosind 

trăsăturile comune dintre fotografiile diferitelor locuri și dezastre. Preconizăm, totodată, să 

realizăm un schimb cu cercetătorii de la Universitatea din Heidelberg, Germania, care lucrează 

la un proiect numit „Imagini ale dezastrelor”, in 2014 organizând o expoziție pe aceasta temă.  

O a doua direcție privind reprezentarea digitală complementara se referă la modelele 3D 

urbane. În 2011 și 2012 Maria Boștenaru Dan și Iuliana Armaș au participat in cadrul rețelei 

europene COST „Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development”, 

in care s-au elaborat metode privind construirea de ontologii (unele metode au fost aplicate de 

către Maria Boștenaru Dan și la proiectul Global Earthquake Model, privind Taxonomia și sunt 

disponibile pe GEM Nexus). Modelările 3D urbane au fost completate in aceasta etapă a 

proiectului de către Maria Bostenaru Dan în timpul unei șederi de scurtă durată la ISCTE 

Lisabona (martie-aprilie 2013). Dar cea mai importantă contribuție la cercetarea modelelor 3D 

urbane din această etapă a proiectului o constituie șederea de 5 săptămâni a cercet. Dr. Maria 

Bostenaru Dan în cadrul unei Short Term Scientific Mission la Universitatea din Algarve, 

Portugalia, sub îndrumarea lui Thomas Panagopoulos. In cadrul acestui grant, Maria Bostenaru 
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Dan a lucrat la două contribuții importante: completarea formularelor de raportare asupra 

modelelor 3D urbane și, ținând cont de punctele tari și slabe identificate, elaborarea unui 

concept propriu. Formularele de raportare urmăreau constatarea caracteristicilor, analiza 

ontologiei și analiza aplicabilității. A fost analizat modelul GIS elaborat pentru București de 

către echipa condusă de prof. Iulianei Armaș, modelul Second Life aplicat pentru EUR din 

Roma și chiar pentru Lisabona, și modelul Google Earth aplicat pentru reconstrucția virtuală a 

L Aquila și pentru Lisabona. Principalul deficit identificat în aceste metode este lipsa fondurilor 

pentru a acoperi în mod egal întregul oraș în modelarea digitală. Din acest motiv propunem o 

abordare prioritizată, în care să identificăm – ca și în metoda propusă pentru fotografie - 

reperele vis a vis de zone și moduri diferite de reprezentare pentru acestea. 

 

O altă direcție a conceptului pentru reprezentarea 3D se referă la aplicarea metodelor din jocuri 

pentru cercetarea de urbanism. Prezentarea digitală a traseului care leagă repere se poate face 

în cadrul unui joc, în care reperele trebuie identificate pe harta istorică pentru a rezolva 

problema pusă de joc. Lisabona este un oraș pentru care acest concept poate fi aplicat cu cel 

mai mare succes, ca urmare a poveștii ruinelor „momentului” – create într-un moment de 

catastrofă. Gravurile ruinelor Lisabonei au fost si subiectul unei cărți de Jan Kozak (pendantul 

a ceea ce încercăm noi în fotografie). În încercarea de a adapta conceptul pentru București, 

Maria Bostenaru Dan a adaptat modelarea 3D, comparativ cu cea in CAD, pentru zona afectată 

de demolări din jurul Palatului Parlamentului. Conceptul a fost prezentat la numeroase 

reuniuni, cum ar fi Bienala de Arhitectură 2012, conferința Peisaj cultural, arhitectură, tendințe 

(cu publicație în volum) de la TIB și workshopul NeDiMAH (Network for Digital Methods in 

Arts and Humanities), pe care Maria Bostenaru Dan l-a organizat la Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Atât workshopul, cât și conceptul în sine, constituie 

obiectul unor cărți depuse spre aprobare la editura Versita, seria Arts, Music, Architecture (cu 

Kenneth Frampton în comitetul editorial). Raportul asupra cercetării va constitui o carte de 

autor, open acces, în vreme ce din workshop va rezulta un volum editat.  

În cadrul rețelei NeDiMAH, Maria Boștenaru Dan a avut ocazia să lucreze asupra ideii de 

traseu care s-a născut în elaborarea conceptului de reprezentare 3D a Lisabonei, aplicată pentru 

București. Traseul se referă în acest caz la mișcarea pietonilor pentru perceperea reperelor. Dar 

într-o abordare de tip historical network research, traseul se poate referi și la rețeaua stradala. 

Rețeaua stradală este și ea un graph, putând fi istorică (ca în cazul modelelor fractale ale lui 

Cosmin Chirvasie, care a reconstruit Viena 3D, pornind de la sistemul pe care îl formează 

graph-ul stradal cu nodurile acestora). Maria Boștenaru Dan a lucrat în acest scop cu modelul 
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GIS al bulevardului Magheru asupra unei lipse din model, și anume cea a identificării 

monumentelor. In proiect au fost aplicate noi metode de elaborare de modele 3D, ca de ex. 

modelul GIS care face uz de programul CityEngine pentru a reprezenta nu numai înălțimile 

clădirilor, dar și alte caracteristici numerice din baza de date (de exemplu, funcțiunea 

rezidențială prin numărul de apartamente) sau programul Data appeal (dezvoltat în Canada) 

pentru reprezentarea unor astfel de datascapes. In proiect, s-au procesat astfel de transformări 

(Maria Bostenaru Dan și Diana Gheorghe) care vor constitui punctul de plecare pentru cel puțin 

un articol în publicația Versita, în care vom analiza combinația dintre GIS și Google Earth. De 

asemenea, pentru etapa 2014 se prevede și includerea programului SELENA (dezvoltat în 

Norvegia de NORSAR) pentru elaborarea de datascapes privind vulnerabilitatea urbană la 

cutremure. Alte abordări de reprezentare 3D urbană, care urmează sa fie analizate însă in 2014, 

privesc aprofundarea aplicabilității programelor CAD sau a abordărilor din joc (de exemplu, a 

modelului SimCity, aplicat cu succes la Torino). Se intenționează și o nouă abordare GIS, în 

care diferitele layere nu conțin diferite informații, ci informații la diferite scări, metoda 

adecvată și proiectării strategice (care implică și o abordare participativă). (Aceasta idee a fost 

deja publicata de Maria Bostenaru Dan în Natural Hazards and Earth System Sciences, 2004.) 

Maria Boștenaru Dan a dezvoltat in cadrul acestei etape și teoria traseului urban. Astfel, 

fotografia, de data aceasta a reperului, poate fi prevăzută cu metadata pentru a crea traseul. Este 

astfel prezent dialogul dintre fotografia la nivelul ochiului și cea urbană, relevantă și pentru 

culegerea datelor după dezastru, prin diferite metode, inclusiv realitate augmentată şi 

reprezentarea stereo. Metadata pot conduce la trasee proprii, neprestabilite, care să releve 

parcurgerea și perceperea peisajului conform metodei lui Kevin Lynch, dar și participativ, de 

exemplu cu ajutorul programului pentru iPhone COMOB. Pe viitor, preconizăm să prevedem 

și fotografiile vechi pe care le avem, și pe cele din arhivă, cu metadata folosind programul 

GIMP. Acest concept al traseelor se regăsește într-un capitol din cartea „Planning and 

designing sustainable and resilient landscapes”, care va fi predată la tipar in editura Springer 

la sfârșitul lunii octombrie 2013 (la aceasta carte, Maria Boștenaru Dan este co-editor).  

Imaginea fotografică de perspectivă este o alternativă la reprezentarea 2D a hărții care implică 

factorul uman, cum remarca istoricul de artă Rene Berger. Aceasta nouă direcție de cercetare 

este legată de reprezentarea Space and Time, un grup de lucru în NeDiMAH cu care cooperăm.  

În afară de direcţiile detaliate anterior, Maria Bostenaru Dan a lucrat in cadrul actiunii COST 

“The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy 

evaluation” la interpretarea impactului economic al catastrofelor, cu rezultate care vor putea 

fi aplicate in etapele urmatoare pe Bucuresti.  
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5. Activități corelate proiectului in etapa III:  
 
1. Membru în acțiunea COST Action IS1104: The EU in the new complex geography of 

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

si participarea la toate activitățile acțiunii.  

2. Diseminare rezultate (publicații ISI, sesiuni științifice internaționale), conform listei de 

indicatori. Anunțul cărții „Earthquake Hazard Impact and Urban Planning”, seria 

„Environmental Hazards”, Springer, carte demarată în cadrul proiectului HERA și 

continuată pe baza acestui proiect (ambele proiecte coordonate de prof. I. Armaș) va fi făcut 

în aprilie la conferința European Geosciences Union din Viena. Participări cu prezentări la 

conferințe/simpozioane: The Future of Historical Network Research, Bienala de 

Arhitectură 2012, conferința Peisaj cultural, arhitectură, tendințe (cu publicație în volum) 

de la TIB, workshopul NeDiMAH (Network for Digital Methods in Arts and Humanities), 

DLR-Germania, simpozioane naționale.  

3. Dezvoltarea de contacte și colaborări cu universități de prestigiu: Heidelberg, Karlsruhe, 

Jena - Germania, ITC-Enschede, Olanda, și institute de cercetare: SwRI, SUA. 
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