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BAZA PROIECTULUI DEPUS

• Definirea
unei
promenade
cultural-istorice in contextul
Timisoara Capitala Europeana a
Culturii 2023
• Investigatii in-situ pentru peste
100 de cladiri cu valoare de
patrimoniu
• Relevee complete si analize
neliniare de tip pushover pentru
25 de cladiri istorice
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BAZA PROIECTULUI DEPUS

• Calibrarea
unei
metodologii
recunoscute la nivel european
pentru cutremurele de suprafata
specifice zonei seismice Banat
• Extinderea metodologiei existente
astfel incat sa considere si
valoarea cultural-istorica
• Evaluarea vulnerabilitatii nu doar
structurale, ci si arhitecturalartistice, urbanistice si socioeconomice
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PROIECTUL DEPUS - METODOLOGIE
• Proiectul continua cercetarile originale realizate in cadrul tezei de
doctorat intitulata ”Seismic vulnerability assessment of historical urban
centers”, fiind în concordanță cu preocupările ICOMOS, care încurajează
o evaluare multidisciplinară a clădirilor istorice, urmăreste reducerea
riscului seismic și, prin aceasta, protejează patrimoniul cultural.

• Baza acestei cercetări o reprezintă metodologiile existente de evaluare a
vulnerabilității, validate la nivel international, care au fost propuse de
universități recunoscute precum Universitatea Federico II din Napoli,
Universitatea din Padova și Universitatea din Genova pentru zona Italiei.
• Metodologia originala utilizeaza calibrarea realizata prin analize
numerice si comparatii cu avarii din trecut, insa este o metodologie
empirica, usor de aplicat la scare urbana, rapida si simplificata.
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PROIECTUL DEPUS - OBIECTIVE
• Calibrarea metodologiei propuse prin extinderea numarului de cladiri analizate
• Calibrarea metodologiei propuse prin discutii si analize cu alti cercetatori
• Extinderea hartilor de risc seismic pentru zonele istorice ale orasului Timisoara

• Realizarea unor harti digitale si interactive pentru orasul Timisoara, care sa
permita completarea diverselor informatii in timp real
• Cresterea nivelului de informare la nivelul locuitorilor din zonele investigate
• Organizarea de workshop-uri in cartierele istorice din Timisoara, atat pentru
studentii Facultatii de Arhitectura, cat si pentru locuitorii cladirilor investigate
• Diseminarea rezultatelor in cadrul conferintelor si publicatiilor stiintifice
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PROIECTUL DEPUS - RELEVANTA

• În prezent, multe echipe multidisciplinare din întreaga lume
investighează vulnerabilitatea la seism a clădirilor de patrimoniu.
Implicarea echipei de cercetare din Timisoara va creste vizibilitatea
Romaniei pe plan international in acest domeniu.

• Subiectul proiectului este dezbătut la scară largă în reviste internaționale
importante cu factor de impact și în câteva conferințe de renume
internațional, precum SAHC, PROHITECH, IB2MAC, ICSA, ICEFA și altele
care ilustrează importanța și actualitatea temei.
• Proiectul rezolva dificultatea realizarii unor expertize tehnice costisitoare
si care dureaza asupra unui numar mare de cladiri, oferind informatii
preliminare concludente, cu resurse minime de timp si bani
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PROIECTUL DEPUS - PLANIFICATOR
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PROIECTUL DEPUS –
REZULTATE OBTINUTE
• Pana in prezent, am organizat o
practica de vara cu studentii
Facultatii
de
Arhitectura,
practica la care au participat 28
de studenti, care au determinat
vulnerabilitatea
la
seism,
respective cea culturala pentru
inca 120 de cladiri istorice din
Timisoara
• Am inceput analizarea datelor
obtinute,
am
calibrat
metodologia si am inceput
transpunerea rezultatelor sub
forma de articole stiintifice
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PROIECTUL DEPUS – REZULTATE OBTINUTE
• Am purtat discutii cu prof. Antonio
Formisano din Napoli si prof. Gabriele
Milani din Milano, care si-au
planificat o vizita in Timisoara pentru
luna octombrie, pentru a discuta
rezultatele

10

PROIECTUL DEPUS – REZULTATE OBTINUTE

• Am purtat discutii cu prof. Eythor
Thorhallsson,
de
la
Reykjavik
University si am programat o
deplasare in Reykjavik in perioada 28
august-2 septembrie 2022.

11

PROIECTUL DEPUS – REZULTATE OBTINUTE
• Am scris si transmis spre evaluare
doua lucrari stiintifice pentru
doua congrese internationale de
renume, care au fost acceptate:
• 7th World Multidisciplinary Civil
Engineering – Architecture –
Urban Planning Symposium 2022,
conferinta
cu
volum
de
Proceedings indexat ISI
• International
Conference
on
Structural Analysis of Historical
Constructions
SAHC
2023,
conferinta
cu
volum
de
Proceedings indexat Scopus
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PROIECTUL DEPUS – REZULTATE PLANIFICATE IN PERIOADA URMATOARE

• Finalizarea hartilor de risc seismic si cultural pe baza rezultatelor obtinute in luna
iulie, asupra celor 120 de cladiri nou investigate – estimare finalizare luna iulie
• Fructificarea intalnirilor stabilite in august, respectiv octombrie, cu cercetatori din
domeniu si publicarea rezultatelor discutiilor – estimare finalizare luna noiembrie
• Finalizarea si transmiterea spre evaluare a unui articol stiintific cu rezultatele deja
obtinute intr-un jurnal indexat Web of Knowledge, quartila Q1 (Journal of
Building Engineering, impact factor 7.14) – estimare finalizare luna august
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VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!

iasmina.onescu@upt.ro
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