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Motivaţie și scop 
Scopul principal al acestui simpozion este să dezvolte noi canale de comunicare, 
interacţiune și relaţionare între experţii ce dezvoltă cunoștinţe despre mediul subteran al 
zonelor urbane și urbaniști, precum și factori de decizie implicaţi în procesul de 
planificare urbană.  

În cadrul acestui simpozion, desfăsurat pe parcursul unei săptamani, vor fi organizate 6 
seminarii tehnice și științifice, activitatea centrală fiind reprezentată de conferinţa 
finală a Acţiunii COST SUB-URBAN TU1206 (sub-urban.squarespace.com), o reţea 
europeană de institute geologice, administrații urbane, institute de cercetare 
și universități ce dezvoltă împreună concepte relevante gestiunii mediului subteran al 
orașelor. Un element esenţial al acestei acţiuni este crearea unei comunităţi formate din 
specialiști în geoștiinţe, urbaniști, reprezentanţi ai administraţiilor urbane, universităţi și 
institute de cercetare. Astfel, acest proiect a stabilit o reţea activă de 
instituţii din 32 de state, dintre care 29 europene, ce coordonează, 
integrează și accelerează cercetarea la nivel mondial dedicată 
modelării și reprezentării mediului subteran urban. Totodată a fost 
dezvoltat un set de instrumente ce permit diseminarea pe scara 
largă a cunoașterii mediului subteran. 16 administraţii publice ale 
orașelor partenere (Praga, Roterdam, Glasgow, Viena, Oslo, 
Dublin, Helsinki, Nantes, A Coruna, Hamburg, Lisabona, 
Ljubljana si altele) participă activ în cadrul acestui proiect.  
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Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane, Universitatea Tehnică de 
Construcții propune urbaniștilor, proiectanţilor, autorităţilor și instituţiilor ce 
gestionează infrastructurile orașelor participarea activă în cadrul Săptămânii planificării și 
gestiunii mediului subteran urban.  

Program  

Un workshop special va avea loc începând cu data de 12 martie până în data 
de 17 martie.  Rezultatele intermediare ale sesiunii organizată de către 
ITACUS vor fi prezentate și discutate joi în cadrul conferinței COST TU1206. 

Sala A – Universitatea Tehnică de Construcţii București, Facultatea de Construcţii Civile, 
Industriale și Agricole, Amfiteatrul Sanda Hangan 

Sala B - Universitatea Tehnică de Construcţii București, Facultatea de Hidrotehnică, 
Amfiteatrul Radu Prișcu 

ZIUA/ORA SALA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LUNI, 13
A DESCHIDERE HIDROGEOLOGIE URBANĂ

B INSTRUMENTE COST

MARTI, 14

A CONFERINȚA FINALĂ  COST TU1206

B PROGRESE ÎN EXECUȚIA, ALCĂTUIREA ȘI FUNCȚIONAREA REȚELELOR 
HIDROEDILITARE URBANE

MIERCURI, 
15

A CONFERINȚA FINALĂ  COST TU1206

B STRUCTURI GEOTEHNICE ÎN MEDIUL URBAN 

JOI, 16

A CONFERINȚA FINALĂ 
COST TU1206

ÎNTÂLNIRE COMITET DE MANAGEMENT  
COST TU1206

B GEODATE DESCHISE SPECIFICE MEDIULUI SUBTERAN 
WORKSHOP
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Deschidere 
Moderator: Constantin Radu GOGU 

Dezvoltarea urbană constituie în prezent una dintre marile provocările 
ale lumii. Cu toate acestea, importanţa mediului subteran al orașelor 
este nerecunoscută, neînţeleasă sau ignorată. Majoritatea orașelor 
lumii, se confruntă cu probleme de geologie și hidrogeologie urbană, 
care necesită o atenţie cel puţin egală cu cea oferită altor probleme 
referitoare la planificarea marilor aglomerări urbane.  

Săptămâna planificării și gestiunii mediului subteran urban 
organizată în București în perioada 13 – 16 Martie 2017 își 
propune să redea o imagine clară asupra activității de management 
a subteranului urban și utilizarea informației relevante în 
procesul de planificare urbană. Scopul principal al acestui 
simpozion este de a aduce o contribuţie importantă în procesul de 
interacţiune și relaţionare între experţii ce dezvoltă cunoștiinţe despre 
mediul subteran al zonelor urbane și urbaniști precum și factorii de 
decizie implicaţi în procesul de planificare urbană. În cadrul acestui 
simpozion vor fi organízate 6 seminarii științifice, activitatea 
centrală fiind reprezentată de conferința finală a Acțiunii COST 
SUB-URBAN (www.cost.eu/COST_Actions/tud/Actions/TU1206),  o 
reţea europeană de institute geologice, administraţii urbane, institute 
de cercetare și universităţi ce dezvoltă împreună concepte relevante 
gestiunii mediului subteran al orașelor. 

Invitați: 

• Radu PUCHIU - Secretar de Stat  

• Diarmad Seumas CAMPBELL – British Geological Survey  

• Cosmin GHEROGHIU - Primăria București 

• Radu Sorin VĂCĂREANU – Rectorul Universităţii Tehnice de 
Construcţii București 

• Liviu IANĂȘI - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu 

• Gabriel RACOVIȚEANU - Universitatea Tehnică de Construcţii 
București 

• Manole ȘERBULEA - Universitatea Tehnică de Construcţii București 

• Vasile CRĂCIUNESCU - Meteo România 

• Gillian DICK – Glasgow City 

• POZITIE DESCHISA PENTRU SPONSORI PLATINIUM (30 min) 

Sala A - Număr participanți: 80 
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Activitatea de cercetare a este 
axata pe caracterizarea mediilor 
p e r m e a b i l e i n r a p o r t c u 
p r o p r i e t a t i l e h i d r a u l i c e s i 
hidrochimice si cu impactul uman 
asupra apei subterane. Printre 
apl icat i i pot f i mentionate 
evaluarea resurselor de apa 
subterana, studii privind apa 
subterana in medii urbane, 
i n t e r a c t i u n e a d i n t r e a p a 
subterana si infrastructura, 
m a n a g e m e n t u l a c v i f e r e l o r , 
e v a l u a r e a v u l n e r a b i l i t a t i i , 
c o n t r o l u l p o l u a r i i s o l u l u i , 
d e p o z i t a r e a d e s e u r i l o r i n 
subteran, si studiul zonei vadoase.

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/Actions/TU1206
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Instrumente COST 
Dragos GĂITĂNARU (România); Ignace van  CAMPENHOUT (Olanda) 

Instrumente COST reprezintă un set fit-for-purpose cuprinzând metodologii recomandate, 
bune practici, linii directoare de lucru și studii de caz care permit și încurajează fluxul 
liber de cunoștinţe și date relevante mediului subteran. Instrumentele sunt disponibile 
tuturor celor implicaţi în managementul probleme subterane, pentru a susţine o 
planificare urbană îmbunătăţită și astfel, o dezvoltarea durabilă.  

Setul de Instrumente COST au fost testate de către administraţiile urbane partenere.  
Acesta a fost dezvoltat ca o sursă de acces liber la cunoștinţe, relevante pentru nevoile atât 
a cercetătorilor (de exemplu, a cercetătorilor geologi), precum și pentru urbaniști și factori 
de decizie din mediul urban.  

Setul de instrumente COST este livrat ca un sistem web însoţit de un document de sinteză 
care descrie utilizarea acestuia.  

Sesiunea își propune prezentarea și utilizarea în detaliu a fiecăruia dintre elementele 
create în cadrul setului de instrumente COST, precum și exemplificarea practică pentru 
utilizarea acelor instrumente relevante participanţilor la sesiune.  

Sala B - Număr participanți: 80 

Conferinţa finală COST TU1206 
Constantin Radu GOGU (România);  Diarmand CAMPBELL (Marea Britanie) 

Sesiunea această reprezintă evenimentul final și complet de diseminare a cunoștinţelor, a 
instrumentelor construite și prezentării reţelei complete de ţări și instituţii partenere în 
cadrul Acţiunii COST TU1206. Un element esenţial al sesiunii îl reprezintă posibilitatea 
interacţiunilor directe cu dezvoltatorii instrumentelor COST, cu persoanele cheie din 
cadrul instituţiilor partnere care, pe lângă prezentarea soluţiilor implementate în diferite 
orașe, pot răspunde la întrebările participanţilor.  

Sala A - Număr participanți: 80 

ITACUS - workshop tineri profesioniști  
TBD (România); Ignace van  CAMPENHOUT (Olanda) 

ITACUS este unul dintre cele patru comitete permanente ale International Tunnelling 
and Underground Space Association’s Committee on Underground Space, colaborând în 
strânsă legătură cu parteneri internaţionali precum ISOCARP, ICLEI și IFME. De 
asemenea, comitetul contribuie la activitatea UNISDR și ONU Habitat. În colaborare cu 
ISOCARP, este dezvoltată o publicaţie ‘THINK DEEP’ cuprinzând studii de caz din mediul 
urban. Un nou program numit YOUNG PROFESSIONAL’S THINK DEEP PROGRAM este 
în dezvoltare. Prin acesta, se are în vedere colaborarea interdisciplinară între tineri 
profesioniști ai mediului urban construit, care vor lucra în rezolvarea și premeditarea 
problemelor urbane.  

Număr participanți: 24 
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http://www.ita-aites.org/en/component/seoglossary/1-main-glossary/665-underground
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Progrese în execuţia, alcătuirea și funcţionarea reţelelor 
hidroedilitare urbane 
Gabriel RACOVIŢEANU (România) 

Workshopul se adreseaza: 
• Operatoriilor de apa din România care au experienţă în managementul pierderilor 

din reţelele de distribuţie și al infiltraţiilor/exfiltraţiilor în/din reţeaua de 
canalizare; 

• Producatorii de conducte care ne pot prezenta soluţii de reducere a fluxurilor de 
apă generate de infrastructura hidroedilitară urbană. 

• Alte instituţii interesate de aceste aspecte. 

Sala B - Număr participanți: 70 

Structuri geotehnice în mediul urban 
Manole ȘERBULEA (România) 

Dezvoltarea urbană a reprezentat dintotdeauna o luptă între vectorii de modernizare, sub 
imperiul profitului economic și dezvoltării sociale, în opoziţie cu cei tradiţionaliști, care urmăresc 
respectarea tradiţiilor și moștenirii istorice a mediului urban. Această luptă se duce pe multiple 
planuri, cea mai evidentă dându-se în domeniul urbanismului și regulamentelor de arhitectură, 
cu efecte în special în zona confortului vizual și regimului de exploatare socială, iar cea mai puţin 
evidentă, însă cu impact profund și imediat, se referă la problematica geotehnicii urbane.  

Workshopul își propune să abordeze atât aspectele structurale privind excavaţiile adânci, reţelele 
de subterane de transport pasageri sau utilităţi, cât și să lanseze o dezbatere privind posibilitatea 
administraţiilor locale de a identifica, preveni și interveni asupra accidentelor geotehnice pornind 
de la reglementările tehnice și legale existente. În cadrul sesiunii vor fi prezentate și metode 
moderne de monitorizare și alarmare care să poată fi utilizate ca instrumente de management în 
prioritizarea investiţiilor de întreţinere și intervenţie în mediul geotehnic urban. 
Sala B - Număr participanți: 100 

Geodate deschise specifice mediului subteran 
Vasile CRĂCIUNESCU (România) 

Acest workshop este dedicat datelor geospaţiale specifice mediului subteran, cu precădere 
celor care se înscriu în categoria geodatelor produse și/sau colectate de către instituţiile 
publice. Motivaţia workshopului se regăsește în necesitatea iniţierii unei discuţii la nivel 
naţional privitor la existenţa,  disponibilitatea și accesibilitatea acestora. Mai mult, acest 
workshop va aduce în prim plan, iniţiative susţinută legislativ, economic și social atât la 
nivel european cât și internaţional de a distribui datele publice via web, într-un format 
reutilizabil, la un cost marginal. În cadrul sesiunii, vom aborda următoarele subteme: (1) 
relevanţa și calitatea geodatelor deschise, (2) discuţie asupra perspectivelor:  mediul 
privat, mediul public și cel academic, (3) cadru legislativ: impactul implementării 
Directivei INSPIRE asupra geodatelor specifice mediului subteran și (4) cadrul tehnic 
pentru deschiderea geodatelor publice specifice mediului subteran (platforme, formate).   

Sala B - Număr participanți: 30 
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Hidrogeologie urbană 
Irina ȘERPESCU (România) 

Principalele teme ale workshop-ului tratează diferite aspecte relevante apelor subterane 
urbane: 1) Schimbări la nivelul apelor subterane cauzate de dezvoltarea urbană și a 
efectelor lor potenţial negative asupra solului, stabilităţii construcţiilor și a conservării 
patrimoniului etc .; 2) Caracterizarea și cuantificarea componentelor care contribuie la 
bilanţul apei urbane; 3) Energia geotermală de mică adâncime în zonele urbane; 4) 
Probleme de poluare cauzate de surse punctuale sau non-punctuale din zonele urbane; 5) 
Caracteristicile specifice ale debitului apelor subterane și modele de transport a soluţiilor 
în zonele urbane; și 6) Integrarea datelor pentru managementul sustenabil al apelor 
urbane. 

Aceste teme de discuţie sunt propuse pentru atingerea următoarelor obiective:  

• conștientizarea specialiștilor din rândul urbaniștilor și factoriilor de decizie asupra 
rolului apelor subterane în dezvoltarea urbană durabilă, de exemplu pentru stabilitatea 
solului și a construcșiilor, precum și pentru conservarea patrimoniului; 

• Să încurajeze dezvoltarea de politici care să reflecte importanţa apelor subterane 
urbane, în special, și a celor de suprafaţa, în general;  

• O mai bună înţelegere a fenomenelor de interacţiune dintre apelor subterane și 
infrastructură de către operatorii de apă, precum și de către dezvoltatorii de 
infrastructură; 

• Schimbul de experienţă și cunoștinţe între specialiștii deja implicaţi în proiecte de 
gospodărire a apelor de suprafaţă și subteran; 

• Implicarea comunităţii românești de cercetare, a tehnicienilor și a administraţiilor 
urbane în cadrul reţelelor internaţionale pentru a avea acces la informare și sprijin 
pentru a putea, la rândul lor, îndruma mai bine factorii de decizie și alţi utilizatori finali 
în domeniul de gospodărire a apelor urbane de suprafaţă și subteran.  

O recenzie actualizată a unui număr mare de studii internaţionale, inclusiv noi concepte și 
tehnici de investigare a apelor subterane urbane vor oferi o bază pentru o strategie de 
cercetare puternică în domeniul hidrogeologiei urbane. Acest lucru constituie un pas 
important spre conștientizarea importanţei apelor subterane și acceptarea studiilor în 
domeniu ca necesitate  imediată în planificarea urbană durabilă.  

Sala B - Număr participanți: 30 
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