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1. Obiectivul etapei 2016 

Obiectivul etapei a urmărit întregirea portretului de vulnerabilitate a mediului orașului 

București, prin lărgirea perspectivei de analiză și înțelegere a contextului cauzal, de evoluție a 

sistemului geomorfologic fluvial al Dâmboviței la scară geologică și istorică. În acest context, 

subobiectivele etapei s-au centrat pe monitorizarea prin ridicări periodice GNSS, urmărind 

rețeaua de markări amplasați pe teritoriul orașului în puncte cheie, în paralel cu analiza 

geomorfologică a sistemului fluvial Dâmbovița-Argeș, în raport cu factorii de control 

reprezentați de Dunăre și Marea Neagră. Înțelegerea evoluției sistemului geomorfologic la 

nivelul orașului a facut necesară extinderea cadrului de analiză la contextul condițiilor 

Pleistocen-Holocene și al factorilor de control eustatic, tectonic și climatic, care s-au 

amprentat in succesiunea a patru niveluri de terase eustatice. Terasele Dâmboviței au fost 

racordate cu cele ale Argeșului și Dunării în sectorul Giurgiu – Oltenița, prin profile 

longitudinale și transversale de teren și cartări de detaliu. Vârste absolute au fost stabilite prin 

luminiscență stimulată optic (SAR-OSL) pe probe luate din terasele Dâmboviței, Argeșului și 

Dunării. Înțelegerea evoluției naturale a Dâmboviței a fost întregită prin analize 

sedimentologice și implicarea cartografiei istorice. La scară istorică, artificializarea orașului 

prin diminuarea spațiului verde și a biodiversității reprezintă un aspect esențial în 

vulnerabilizarea mediului urban prin întreruperea sau disturbarea circuitelor naturale de 

reglaj. Etapa și-a îndeplinit în totalitate subobiectivele propuse, rezultatele fiind în publicare 

sau în pregătire spre publicare în peste 8 reviste ISI cu factor mare de impact, 2 capitole fiind 

apărute in Editura Springer, 3 articole BDI și 11 prezentări la sesiuni știintifice naționale și 

internaționale, conform punctului 3 din raportul etapei. Deoarece o parte din rezultate se află 

încă în procesul de evaluare sau de pregătire spre publicare, în acceptul Autorității 

Contractante, raportul facut public a suferit unele modificări, informațiile aflate în procesul 

de publicare fiind eliminate.  

Dinamica geomorfologica la nivelul organismului urban 

 

1.1 Monitorizarea GNSS stationara si cinematica  

Etapa 2016 continuă monitorizarea stationară și cinematică a rețelei de puncte GNSS la sol 

stabilite in etapele anterioare, pe 21 de puncte materializate pe toata raza orasului, dintre care 

2 statii permanente. Cele doua statii sunt statia GNSS permanenta BUCU, proprietate a 
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Facultatii de Geodezie din Bucuresti si statia GNSS permanenta TOPG, proprietate a firmei 

TOP GEOCART S.R.L. din Bucuresti.  

Utilizarea serviciilor de pozitionare globala in cadrul proiectelor de urmarire in timp a 

comportarii suprafetei topografice a devenit din ce in ce mai frecventa deoarece confera 

posibilitatea obținerii unor poziționări precise de ordinul milimetrilor (metoda statică post 

procesare) in domeniul 3D. Pentru obținerea de rezultate precise și de incredere în proiect s-a 

utilizat metoda statică de poziționare. S-a proiectat rețeaua de urmărire care a respectat 

principiile determinării acesteia cu tehnologie GNSS dar și principiile utilizate la 

monitorizarea deplasărilor. Punctele rețelei s-au proiectat și materializat în teren în etapele 

anterioare de proiect, fiind localizate in zone considerate „sigure”, stabile și fără modificări 

ale poziției in timp. Aceaste puncte au asigurat și referința rețelei de monitorizare, rețea 

conectată la sistemul de referință WGS84/ETRS89. Alte puncte, au fost distribuite uniform in 

zona de interes și au fost utilizate ca puncte de control.  

 

Etapele în realizarea rețelei geodezice de urmărire și control utilizand tehnologie GNSS au 

fost: 

1. Studiul scopului si obiectivelor proiectului (etapele 1-2 din proiect). 

2. Proiectul retelei geodezice de urmarire si control (etapa 2 din proiect, in aceasta etapă 

reluându-se doar punctul c, de recunoaștere a markerilor amplasați). 

a. Recunoasterea terenului. 

b. Proiectarea initiala a retelei. 

c. Validarea la teren. 

3. Materializarea punctelor retelei geodezice de urmarire si control (etapa 2 si proiectul 

Geospace). 

4. Proiectarea sesiunilor de observatii 2016. 

a. Analiza configuratiei satelitare si timpii optimi de stationare. 

b. Proiectarea sesiunilor de observatii GNSS (miscarea receptoarelor in teren). 

5. Efectuarea determinarilor GNSS 2016. 

6. Prelucrarea determinarilor GNSS efectuate in reteaua de urmarire si control 2016. 

7. Prezentarea rezultatelor si intocmirea rapoartelor de prelucrare a masuratorilor GNSS 

si de compensare a retelei. 

În cadrul prelucrării măsurătorilor GNSS, s-au parcurs următoarele etape: 

1. Verificarea datelor inregistrate de receptoarele GNSS: 
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• Verificarea denumirii fisierelor (fisiere cu denumirea punctului stationat);  

• Verificarea denumirii punctelor in fisiere (Rinex); 

• Verificarea introducerii inaltimii antenelor; 

2. Importul datelor intr-un nou proiect; 

3. Vizualizarea si analizarea datelor importate in proiect; 

4. Prelucrarea preliminara a datelor GNSS; 

5. Analizarea rezultatelor obtinute (Loop Closure, Teste statistice); 

6. Prelucrarea vectorilor determinati; 

7. Generarea rapoarelor cu privire la vectorii determinati; 

7. Compensarea retelei geodezice de indesire si ridicare (libera sau constransa); 

8. Analiza rezultatelor obtinute in urma compensarii; 

9. Generarea rapoartelor cu privire la compensarea retelei (vectori compensati si 

coordonate elipsoidale); 

10. Conversia coordonatelor X,Y,Z (B,L,h) din sistem WGS84 sau ETRS89 in sistem 

local. 

Avand in vedere scopul temei de cercetare, aparatura utilizată în cadrul măsurătorilor GNSS a 

fost una care să asigure precizii ridicate de determinare a poziției punctelor de urmărire și 

control. In acest sens au fost utilizate receptoare GNSS de clasă geodezică, dublă frecvență 

L1/L2 și multiconstelație GPS și Glonass. 

Au fost utilizate receptare GNSS din dotarea Facultatii de Geodezie, UTCB: Topcon Hiper V 

(4 bucati), Topcon Hiper Pro (3 bucati) si Topcon GR3 (1 bucata). 

In vederea efectuării determinărilor GNSS a fost realizat programul sesiunilor de observații 

care a fost urmărit și respectat la fiecare etapa de determinare. Au fost proiectate 5 sesiuni de 

observare cu durata minimă a unei sesiuni de 50 de minute la o rată de inregistrare de o 

secunda (1 sec). Având în vedere că punctele amplasate in incinta UTCB – Laboratorul de 

Geotehnica – Colentina ș punctul reprezentat de pilastrul de pe clădirea Institului Astronomic 

al Academiei Romane – Observatorul Astronomic au asigurată pază, în aceste puncte au fost 

amplasate receptoare GNSS care au funcționat pe intreaga zi in care s-au efectuat 

determinările de etapă. 

Prelucrarea determinărilor GNSS s-a efectuat cu ajutorul aplicației Magnet Tools al firmei 

Topcon. La prelucrarea determinărilor GNSS au fost utilizate efemeride precise disponibile 

spre descărcare pe site-uri specializate la 2 săptămâni după efectuarea măsurătorilor. 
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Condițiile și setările de prelucrare au fost aceleași pentru fiecare etapă în parte. Masca de 

elevație utilizată a fost de 100 iar prelucrarea a fost efectuată utilizând observații atât de la 

sateliții NAVSTAR GPS cât și cei de la sistemul rusesc Glonass. 

Pentru fiecare etapă de măsurători în parte au fost prelucrati un număr de 60-70 de vectori, 

utilizând două puncte fixe, de control. Fiecare prelucrare a fost finalizată cu etapa de 

compensare, testele statistice fiind satisfacute. Rezultatele reprezentate de coordonatele 

elipsoidale au fost determinate in sistemul de referință ETRS89 (GRS80). Coordonatele in 

sistem local de proiecție sunt determinate in UTM fus 35. Altitudinea ortometrică a fost 

determinată utilizând modelul de geoid EGM2008. 

Obiectivul etapei 2016 de monitorizare a punctelor de control la nivelul orașului a fost 

îndeplinit în totalitate, ca urmare a colaborării cu echipa de geodezi de la Facultatea de 

Geodezie, UTCB, conduși de Lector dr. ing. Paul Dumitru. 

 

2.2 Verificare si validare de teren si prin analize conexe (geologice, 

geomorfologice etc.) a trendurilor evolutive  

Trendurile evolutive ale mediului geomorfologic urban nu pot fi înțelese și cuantificate corect 

fără o abordare interdisciplinară din perspectiva transformării si artificializării în timp istoric 

a orașului. Etapa 2016 integrează armonios rezultatele etapelor anterioare, aducând o nouă 

perspectivă asupra evoluției orașului în contextual general al mediului său de existență și al 

condițiilor istorice traversate.  

Perspectiva istorică a reprezentat o abordare esențială în procesul de identificare și separare a 

bruiajului antropic din semnalul evolutiv pe termen lung a topografiei orașului. În acest sens, 

analizele geologice și geomorfologice au fost completate în această etapă prin analiza 

biodiversității mediului urban. Întreaga cercetare a urmat principiul abordării istorice, 

implicând analiza diacronică a materialelor de arhivă, începută din etapa 1 a proiectului și 

reluată la un alt nivel de înțelegere în etapa sa finală. Cercetarea a avut un caracter profund 

interdisciplinar, în care semnalul obținut prin radar în etapele anterioare de proiect a fost 

separat prin analize conexe, pe o informație dinamică pe termen lung, față de interferențele pe 

termen mediu cauzate de intervenția antropică. Semnalul evolutiv pe termen lung a fost supus 

unei analize complexe geologice și geomorfologice în relație cu factorii tectonici, climatici și 

eustatici de control. Variații/bruiaje pe termen mediu, având cauzalitate antropică, au motivat 
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o analiză complexă a evoluției mediului urban, și din perspectiva biodiversității sale, în 

contextul istoric al dezvoltării orașului. Transformarea Bucureștiului într-o capitală 

europeană modernă a fost plătită cu prețul dispariției rapide a marilor spații plantate. Aceste 

reduceri în număr și suprafață a grădinilor a dus și la o modificare importantă a vieții 

cotidiene, a modului de locuire urbană și a obiceiurilor bucureștenilor. Modernizarea orașului 

și a societății a avut două motoare principale, legislațiile urbane care impuneau aceste 

transformări (creșterea rapidă a populației) și dorința populației de a adopta noul model 

cultural occidental.  

Perspectiva istorică  

Întemeierea Bucureștiului și afirmarea lui pe harta Europei în secolul al XIV-lea și al XIV-lea 

se înscrie în acea strategie care a aparținut organizării statelor feudale Țara Românească și 

Moldova, și care a caracterizat politica de rezistență antiotomană.  

Țesutul urban bucureștean de la origini și până în prezent este rezultatul suprapunerii unor 

proiecte majore politice, imagini ale hegemoniei unei clase, de construcție a unui spațiu 

specific, ce se succed în timp și se suprapun în spațiu.  

Istoricii leagă formarea Bucureștiului de Curtea Domnească. In secolele XVI-XVIII, ctitoriile 

voievodale (curtea voievodală, bisericile și mănăstirile) sunt singurele edificii de zid care se 

păstrează și care reprezinta rețeaua de puncte fixe în jurul cărora s-au organizat cartierele de 

locuit (denumite mahalale, începând cu Matei Basarab). Principiul de organizare teritorială a 

orașului este cel al unității parohiale, iar expresia simbolică și formală a acestora în structura 

urbană a timpului este apanajul exclusiv al bisericilor, verticale ale orașului, cu 

monumentalitatea lor punctată. In secolele XVI-XVIII, viața urbană s-a desfășurat în 

mahalale, cartiere rezidențiale răsfirat-grupate în jurul bisericlor și maidanelor și care 

înconjurau centrul comercial și palatul (Dana Harhoiu: ”București, un oraș între Orient și 

Occident”, 2001).  

Planurile, gravurile sau fotografiile înfățișând Cetatea Bucureștilor ne arată, până spre 

sfârșitul secolului al XIX-lea, un oraș dominat mai mult de vegetație decât de construcții. De 

aici și imaginea de capitală-codru propusă de Dolores Toma (2001). În secolul al XVII-lea, 

codrii erau pomeniți în documente ca ajungeau până în Dâmbovița: Codrii Grozăveștilor, 

Cotrocenilor și Lupeștilor, iar mănăstirea Cotroceni și biserica Sf. Elefterie-Vechi au fost 

ridicate în poieni ale acestor codrii. Ocupația principală a bucureștenilor a fost, cel puțin până 

în secolul al XVII-lea, agricultura, în care statutul cetățenilor orășeni era de oameni liberi. 
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În modul de structurare a spațiului urban bucureștean, grădina a jucat un rol deosebit de 

important atât prin dominanta teritorială, cât și prin rolul pe care îl avea în viața economico-

socială a orașului. Uriașele grădini bucureștene, adevărate moșii întinse pe întreg teritoriul 

orașului, dominau peisajul urban, fapt ce i-a făcut pe mulți călători să descrie Bucureștiul ca 

fiind o imensă grădină, ”o urbe înecată în vegetație. Căci tot aceste curți uriașe sunt cauza 

pentru care Bucureștii nu erau un oraș obișnuit, ci o întindere de case împrăștiate între vii și 

livezi, între grădini și mlaștini” (C. Giurescu, 1966). 

Traiul bun din București sub toate aspectele, atât al belșugului, cât și a ieftinătății a dus la 

progrese importante sub raportul cultural și al construcțiilor, așa încât, către sfârșitul secolului 

al XVII-lea, înflorirea arhitecturii românești, construirea a numeroase palate și case de moșie 

în Țara Românească, a dus și la crearea de parcuri și grădini, la început în stilul italian, sub 

influența occidentală a acelei perioade. Grădini, însă, au fost amenajate în București încă din 

timpul lui Mircea Ciobanul (1545-1554, 1558-1559). 

Analiza gradinilor istorice pe baza materialelor cartografice a fost prezentată în cadrul mai 

multor sesiuni stiintifice, conform cap. 3 din acest raport, materialele fiind în curs de 

publicare. Pentru începutul sec. XVIII, rezultatele au apărut deja în: Gabriela OSACI-

COSTACHE, Octavian COCOȘ, Armaş, I., Alina COCOȘ (2016), Cultural Landscapes in 

Historical Cartography: Landscape Gardens in the “Green” Bucharest of 1789, Journal of 

Environmental and Tourism Analyses,Vol. 4. 1 (2016) 30-55. 

La începutul secolului al XIX-lea se produc schimbări majore în evoluția urbană a 

Bucureștiului prin voința de occidentalizare după modelul francez, având ecouri majore în 

artă, modă, arhitectură (o amprentă eclectică nuanțată de imixtiuni stilistice fie de tip 

clasicizant, fie de tip romantic), și mai târziu în urbanism.  

Modernizarea urbană s-a produs la scară mare și într-o anumită concepție ca efect al păcii de 

la Adrianopol din 1828 și al Regulamentului Organic din 1831. Proiectele inițiate de Vodă 

Bibescu (1842-1848) pregătesc marile transformări urbane ale orașului care au avut loc după 

Revoluția de la 1848 și Unirea Principatelor, iar independența câștigată de noul Regat 

românesc creat sub domnia lui Carol I a marcat și o schimbare a mentalităților.  

În anul 1888 se începe studiul pentru primul plan de urbanism modern, inițiat de arhitectul 

Grigore Cerchez, plan ale cărui obiective sunt legate de circulație și de raportul acesteia cu 

teritoriul orașului, Bucureștiul intrând de acum într-o perioadă de tranziție spre o capitală 

modernă occidentală. Urmează definitivarea ideilor de trasare a marilor axe ale orașului, axul 
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nord-sud (actualele bulevarde Lascăr Catargiu, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, 

I.C.Brătianu, care înlocuiesc și dublează Podul Mogoșoaiei, actuala Calea Victoriei), axul est-

vest (prin actualele bulevarde Kogălniceanu, Regina Elisabeta, Carol I, Pache Protopopescu, 

care înlocuiesc și dublează Calea Moșilor și fac legătura cu Gara de Est). Intersecțiile din 

rețeaua stradală în care se aflau cândva maidanele și care generau spații urbane pitorești, 

devin acum locul pentru benzinării. 

Străpungerea orașului cu noi mari axe de circulație a fost facilitată și de caracterul rarefiat al 

spațiului construit preexistent. Această caracteristică a orașului va influența pozitiv și 

realizarea unor tipuri de legături care vor permite dezvoltarea noilor cartiere, precum și 

lucrările de adâncire și regularizare a cursului Dâmboviței, iar mai târziu, rezolvarea rețelei 

de canalizare a capitalei.  

Perioada interbelică a reușit și prin arhitectură să puncteze un moment unic și fericit în istoria 

modern a orașului, reușind să confere o notă de monumentalitate Bucureștiului. Colaborarea 

arhitectului român Octav Doicescu cu Rebhun a dus la realizarea în București a Parcului 

Național (partea sudică și estică a actualului Parc Herăstrău), ale cărui lucrări datează din 

1930-1935. Tot acum, în împrejurile capitalei specialiștii români amenajează pădurile-parc 

Băneasa și Snagov.  

În perioada următoare celui de-al doilea război mondial, în urma planurilor de refacere a 

orașului, țesutul urban se densifică, asigurând nevoia tot mai mare și acută de locuințe a 

populației aflată în creștere. Și totuși, în 1952, printr-o hotărâre a conducerii politice și 

guvernamentale se stabilesc principalele obiective de perspectivă în domeniul dezvoltării 

spațiilor verzi: reconstruirea și amenajarea parcurilor și grădinilor existente degradate în urma 

războiului, crearea altor parcuri, a unor zone de recreere pentru diferite categorii de vârstă, 

înființarea de grădini botanice și zoologice, plantări de aliniamente pe magistrale, bulevarde 

și străzi, și mai mult, legarea spațiilor verzi printr-un sistem unitar și continuu și realizarea 

unei centuri de păduri în jurul Bucureștiului (Muja S., 1984). 

Începând cu 1990, s-a înregistrat nu numai o stagnare a activității de amenajare a spațiilor 

verzi, dar și un regres, o degradare a grădinilor și parcurilor, și a altor spații verzi existente. În 

present avem de a face cu o diminuare la jumătate a procentului de spațiu verde față de 1990. 

Scăderea spațiului verde la nivelul orașului are proporții îngrijorătoare, situând Bucureștiul 

sub valoarea minimă de spaţiu verde/locuitor stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, de 

9 m/mp. La aceasta se adaugă densitatea mare a populaţiei (peste 8 000 de locuitori/kmp), 
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traficul auto intens şi insuficienţa locurilor de parcare, poluarea atmosferică (cu gaze 

generate, în special, de traficul auto, şi cu pulberi în suspensie), starea de salubritate precară, 

oportunităţi puţine de agreement, care acutizează efectele climei temperate excesiv 

continentale, accentuate și de schimbările climatice. Toate aceste modificări au avut 

consecințe radicale și asupra serviciilor ecosistemice, asa cum rezultă din cercetările efectuate 

de dr. Gabriela Osaci împreună cu membrii CCMESI – Centrul de Cercetare a Mediului şi de 

Efectuare a Studiilor de Impact;   Centrul de Degradare a Terenurilor şi 

Dinamică Geomorfologică sau cercetători din alte țări (Jürgen Breuste, profesor, University 

of Salzburg, Austria). Evoluția serviciilor ecosistemice la nivelul orașului București, ca 

urmare a dispariției multor zone umede după 1789, în special în partea centrală a orașului 

(aici zonele umede care existau în secolele trecute au fost înlocuite de țesut urban), a dus la 

rezultate inedite ce au fost prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, publicate în 

reviste BDI și în volume Springer. Aceste rezultate, chiar daca nu reprezintă produsul 

proiectului în cauză, susțin cercetările noastre și constituie premizele unei colaborări viitoare 

cu centrul CCMESI-UB pe probleme legate de București. 

Analize diacronice, geologice și geomorfologice complexe 

Analiza geomorfologică a presupus – pentru recuperarea morfologiei vechilor cursuri și 

înțelegerea complexa a tipului de sistem fluvial al Dâmboviței - analiza diacronică a 

cursurilor vechi pe baza materialelor istorice, completată prin analize sedimentologice și 

datări de vârste absolute.  

Pentru recuperarea informațiilor geografice privind albiile de râu conținute în cartografia 

istorică au fost parcurse mai multe etape. 

1) Selectarea cartografiei istorice care să conțină informațiile necesare studiului. Selectarea 

s-a făcut în urma unei analize vizuale a hărților, ținând cont atât de scara de reprezentare, 

care a trebuit să fie cât mai mare pentru a putea extrage rețeaua hidrografică, cât și de 

calitățile cartografice. Deoarece planurile și hărțile care redau cu precizie teritoriul 

Bucureștiului nu sunt atât de numeroase ca în cazul altor capitale europene, selecția finală 

a cuprins opt materiale cartografice din perioada 1789-1974. Cu toate acestea, nu pe toate 

se regăsește tot teritoriul actual al orașului, unele redând numai orașul vechi, așa cum era 

la data ridicării hărții, fără zona înconjurătoare pe care s-a dezvoltat ulterior capitala 

României. Datele extrase au fost completate cu cele de pe imaginile satelitare mai 

recente. 

2) Analizarea calităților planimetrico-geometrice s-a realizat în programul MapAnalyst 

(versiunea 1.3.23; http://mapanalyst.org/) cu scopul de a stabili dacă au distorsiuni 

http://mapanalyst.org/
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suficient de mici, compatibile cu o georeferențiere ulterioară, știut fiind că hărțile cu 

acuratețe geometrico-planimetrică inferioară sunt dificil de comparat cu cele actuale, 

chiar de nefolosit în mediu GIS (Mastronunzio, 2010, p. 1311). 

3) Georeferențierea planurilor și a hărților s-a făcut în programul QGIS 

(http://www.qgis.org/en/site/), cu scopul de a obține hărți superpozabile, care să poată fi 

exploatate prin cartografie diacronică. Toată cartografia istorică a fost georeferențiată pe 

baza hărții topografice în proiecție Gauss-Krüger din anul 1974 și reproiectată într-un 

sistem comun (Dealul Piscului 1970/Stereo70; EPSG 31700). Punctele de control 

comune, alese pe repere stabile în timp (intersecții de străzi, biserici etc.), au fost în 

număr mare, astfel încât erorile obținute la georeferențiere să fie cât mai mici. Pentru o 

suprapunere cât mai bună, pentru hărțile istorice cu deformări locale, la care 

georeferențierea prin transformarea Helmert nu s-a dovedit suficientă, s-au aplicat două 

georeferențieri succesive (transformarea generală Helmert urmată de transformarea locală 

Thin Plate Spline - TPS) așa cum este recomandat în literatură (Gatta, 2011, pp. 47-48; 

Mastronunzio, 2011, p. 52, Armaș et al., 2014; Osaci-Costache et al., 2016). În timpul 

georeferențierii s-au obținut erori medii (calculate în QGIS pe baza transformării globale 

Helmert) cu valori diferite atât în cadrul fiecărei hărți (cele mai mici în centrul orașului și 

cele mai mari la periferie), cât și între hărțile folosite. 

4) Vectorizarea cursului Dâmboviței, a afluenților acesteia și a zonelor umede de pe hărțile 

istorice. Pe baza straturilor vectoriale obținute s-au efectuat analizele cantitative direct în 

QGIS. 

În măsura în care a fost necesar datele cartografice au fost completate cu cele din alte hărți 

din același an sau din ani apropiați. Astfel, rețeaua hidrografică de pe Planul Borroczyn din 

1852 a fost completată cu datele conținute de ediția din 1846 a planului, deoarece nu existau 

modificări semnificative, iar cele care se observau se datorau generalizării cartografice 

(planul din 1852 este la scara 1:5750, în timp ce planul din 1846 este la scara 1:2000). În 

literatură se apreciază că principala diferență între harta Fligely (care este harta originală, 

ridicată în timpul Imperiului Habsburgic în cadrul The Second Military Survey) și harta 

Szathmary, care este o copie a acestei hărți (publicată în 1864) sunt inscripțiile (Bartos-

Elekes, Timár, Imecs, Magyari-Sáska, 2013). Această constatare este valabilă la scară mică, 

pentru că în cadrul analizei noastre amănunțite în cazul Bucureștiului am observat grave 

omisiuni pe Harta Szathmáry (brațe și afluenți ai Dâmboviței nereprezentați, lacuri, mori și 

poduri omise etc.) și o reprezentare cartografică de o calitate inferioară originalului.  

http://www.qgis.org/en/site/
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Pe baza cartografiei istorice și a extragerii cursurilor vechi (și naturale) ale Dâmboviței, s-au 

calculat diferiți indici morfometrici, care au documentat tipul de sistem fluvial: pantă, 

împletire, sinuozitate etc. 

Centrul Bucureștiului, așa cum este el surprins cartografic pe planurile din 1911, a 

reprezentat subiectul unor analize de detaliu privind modificările verticale și cauzalitatea lor 

în perioada 1911-2008. Datele utilizate au fost Planul detaliat al oraşului Bucureşti, ediţia 

1911 şi un model LiDAR realizat la nivelul anului 2008. Pentru Planul detaliat al oraşului 

Bucureşti (1:500) au fost utilizate 11 planşe. Modelul LiDAR a fost realizat în 2008 de către 

compania Blom Sweden A.B. şi are o rezoluţie de 65 cm, în timpul zborului LiDAR fiind 

prelevate aproximativ câte 5 puncte pe mp. Pentru a se potrivi modelului istoric, punctele din 

modelul LiDAR au fost interpolate în mod similar DEM-ului istoric, obţinându-se un DEM 

cu o rezoluţie de 1 m, dar şi unul mai detaliat, cu rezoluţie de 0,3 m. Modificările pe verticală 

au cauzalitate antropică fiind analizate punctual într-un articol în curs de publicare. 

Analizele cartografice au fost completate cu analize și cartari geomorfologice lărgite la 

întregul sistem de terase Dâmbovița-Argeș-Dunăre, în contextual diferiților factori de control 

fluvial din Pleistocen-Holocen. Cartările geomorfologice au fost completate prin vărstele 

oținute de la 15 probe luate din depozitul diferitelor terase tăiate de Dâmbovița, Argeș și 

Dunăre. Probele din teren au fost datate prin luminiscență stimulată optic (SAR-OSL) în 

cadrul Laboratorul de Datare și Dozimetrie prin Luminescență, Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, de dr. Alina Timar-Gabor. 

Rezultatele sunt în accord și completeaza observațiile multidisciplinare ale proiectului, fiind 

în curs de pregătire pentru publicare într-o revistă ISI de mare impact. 

 

2. Diseminare etapa 2016 

 

Capitole in carti din Springer 

1. Toma-Danila D., Armas I., Cioflan C.O. (2016) - Conceptual framework for the seismic 

risk evaluation of transportation networks in Romania (chapter), pp 481-496. In: The 

1940 Vrancea Earthquake. Issues, Insights and Lessons Learnt. Proceedings of the 

Symposium Commemorating 75 Years from November 10, 1940 Vrancea Earthquake. 

Eds: Vacareanu R. and Ionescu C., Springer Natural Hazards Series, Springer 

International Publishing, doi 10.1007/978-3-319-29844-3 
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2. Osaci G., Armaş I. (2016), Lost Landscapes: In Search of Cartographic Evidence in 

Maria Boştenaru Dan and Cerasella Crăciun (Eds): Space and Time Visualisation, 

Springer, pp 35-62. ISBN 978-3-319-24940-7;  DOI 10.1007/978-3-319-24942-1_3; 

http://www.springer.com/de/book/9783319249407  

Articole ISI 

1. Toma-Danila D., Armas I. Insights into the possible seismic damage of residential 

buildings in Bucharest, Romania, at neighborhood resolution; Bulletin of Earthquake 

Engineering (in press). 

2. Armas I, Mihaela Gheorghe, Ana Maria Lendvai, Paul Daniel Dumitru, Octavian 

Badescu, Alexandru Calin, InSAR Validation Based on GNSS Measurements in 

Bucharest, International Journal of Remote Sensing (in press) 

3. Armaş I., Toma D., Gavris Al. Expressing the human vulnerability index to earthquake 

hazards at urban scale. The Bucharest experience,  International Journal of Disaster Risk 

Reduction - Elsevier (in evaluare) 

4. Hanger S., Linnerooth-Bayer J., Lorant A., Surminski S., Armaş I., Nenciu C., Ionescu 

R., Insurance, public assistance and household flood risk reduction A comparative study 

of Austria, England and Romania, Environmental Science and Policy. (in evaluare) 

5. Armaș I, Ionescu R., Gavris Al. On the identification of vulnerability hotspots in Bucharest, 

Romania, as a function of socio-economic vulnerability, occupation, earthquake scenarios, and 

distances to resilience enhancing facilities, Applied Geography (acceptata)  

6. Armas I., Toma-Danila D., Ionescu R., Gavris A. Expressing the vulnerability index to 

earthquake hazard at urban scale. Bucharest case study; Environmental Hazards (in evaluare). 

Alte 2 articole sunt în faza de pregătire pentru publicare. 

Articole BDI/Scopus 

1. Armas I., Toma-Danila D., Ionescu R., Gavris A. (2016). Quantitative population loss 

assessment: Seismic scenarios for Bucharest using 2002 census data. GI_FORUM 

Journal, Vol. 1, pp. 30-40, doi 10.1553/giscience2016_01_s30. 

2. Gabriela OSACI-COSTACHE, Octavian COCOȘ, Armaş, I., Alina COCOȘ (2016), 

Cultural Landscapes in Historical Cartography: Landscape Gardens in the “Green” 

Bucharest of 1789, Journal of Environmental and Tourism Analyses,Vol. 4. 1 (2016) 30-55 

Prezentari (publicate) la conferinte internaționale 

1. Armas I., Toma-Danila D., Ionescu R., Gavris Al. - Quantitative population loss 

assessment: Seismic scenarios for Bucharest using 2002 census data. GI-FORUM 

Conference, 5-8 July 2016, Salzburg, Austria (publicata in extenso). 

http://www.springer.com/de/book/9783319249407
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction/
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2. Toma-Danila D., Armas I. - Computing seismic damage estimates for buildings within a 

big city. Bucharest case study. EGU Conference 17-22 April 2016, Vienna, Austria. 

3. Gavriș Al. - Geography production of tourism through blogging in 

the city of Bucharest, Romania, IGU Regional Conference 18-22.08.2014, Kraków, Poland. 

4. Armas I., Gavris Al., - paces of Vulnerability and 

Transition in a South Eastern European Capital: Bucharest, Romania, 

RGS-IBG Annual International Conference 2016, London, UK, 30 August - 2 

September, 2016. 

Prezentari la conferințe naționale/internaționale în țară 

1. Organizarea sesiunii stiintifice la simpozionul national Lumea Geospatiala, 23-24 iunie 

2016, Poiana Brasov http://www.lumeageospatiala.ro/ro/lumea-geospatiala-2016/: 

 Armaş, I. Vulnerabilităţi la risc seismic. Studiu de caz Bucuresti 

 Armaş, I. Analize radar pe București  

 Armaş, I. Aplicatie M5 (Tronson metrou Drumul Taberei) 

 Toma-Danila D., Armaş, I. Vulnerabilitatea fondului construit la risc seismic in 

Bucuresti 

 Toma-Danila D. Vulnerabilitatea infrastructurii de transport in Bucuresti la risc seismic 

2. Geoprevi-Student 2016, Bucharest: Gheorghe M. „An evaluation on the application of 

InSAR techniques in monitoring high risk infrastructure in seismically exposed capitals”. 

3. The 8-th International Symposium on Geography Landscapes: Perception, 

Knowledge, Awareness and Action, 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Băi, 

Romania: 

 Osaci-Costache, G., Armaș, I.: Lost Landscapes: Possible Cartographic Recoveries  

 Osaci-Costache, G., Cocoș, O. Armaș, I., Cocoș, A.: Landscape Gardens in Bucharest 

in 1789: Cultural Landscapes Revealed by Maps 

 
 

4. Transfer tehnologic și de know how  

În anul 2015-2016, studenta doctorand din echipa proiectului, ing. Mihaela Gheorghe a 

continuat activitatea de cercetare axată pe aplicarea principiilor de interferometrie satelitară 

pentru studiul infrastructurii urbane. Cursurile pe care le-a urmat în cadrul proiectului, cu 

precădere  7th International Summer School on Radar / SAR oferit de  Fraunhofer FHR  și 

"6th Advanced Training Course for Land Remote Sensing" al Agentiei Spatiale Europene au 

http://www.lumeageospatiala.ro/ro/lumea-geospatiala-2016/i-analize-radar-pe-bucuresti--iuliana-armas-48.html
http://www.radarsummerschool.fraunhofer.de/summerschool/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=65
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reprezentat o bază importantă pentru continuarea cercetării în domeniu și un aport de 

cunoștințe care au fost utilizate atât pentru studiile doctorale cât și în cadrul proiectului. 

Obiectivele etapei 2016 de a participa și la alte cursuri de interferometrie oferite la nivel 

internațional nu s-au concretizat din cauza unei oferte reduse de cursuri în domeniu până in 

septembrie 2016, dar Mihaela Gheorghe va incepe in octombrie un stagiu de practică de 5 

luni în cadrul Universității Tehnice din Viena, care va fi parțial sponsorizat. Stagiul are ca 

scop atât realizarea studiului de caz corespunzător raportului final de doctorat, cât și 

concretizarea metodologiilor studiate în timpul proiectului de cercetare, fiind o continuare a 

proiectului in cauza. În cadrul proiectului, au fost studiate metode de aplicare a tehnicilor de 

interferometrie radar multi-temporală utilizate pentru studiul clădirilor cu risc seimsic din 

București, care urmează să fie aplicate concret în următoarea perioadă, în cadrul unui studiu 

de caz la doctorat. Rezultatele de până acum au fost prezentate în cadrul conferinței 

internaționale Geoprevi-Student 2016, sub titlul „An evaluation on the application of InSAR 

techniques in monitoring high risk infrastructure in seismically exposed capitals”. 
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