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Curriculum vitae 
 
 

                                                            

 
Informatii personale 

 

Nume/prenume SUDITU Bogdan Alexandru 

Adresă(e) Bvd.Nicolae Bălcescu nr.1, sector 1, Bucuresti 

E-mail bogdan.suditu@unibuc. ro  

Naţionalitate   română 

Data şi locul naşterii 17 mai 1974, Buzău 

   

 

Perioada 

 

Febr.2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Departamentul de 
Geografie Umană și Economică 

 
- Activități didactice și de cercetare în domeniul planificării urbane şi teritoriale, 

geografiei umane, geografiei sociale.  

- Titular cursuri : Analiză și planificare urbană ; Politici de locuire și gestiunea 
zonelor rezidențiale ; Politici și strategii de dezvoltare urbană și rurală ; Geografie 
Socială; Geografia Bucureștiului (Universitatea din București, Facultatea de 
Geografie); Dezvoltare Regională (Master Cultură și politică în context european și 
internațional- Facultatea de Litere / Universitatea din București) ; Introducere în 
dreptul urbanismului și planificării teritoriale (Master Dreptul Urbanismului și al 
planificării teritoriale, organizat prin cooperarea dintre Universitatea din București, 
Facultatea de Drept / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, 
Facultatea de Urbanism / Université Paris I Panthéon Sorbonne, Franţa / Université de 
Louvain, Belgia).  

- Domenii  de interes ştiinţific şi competenţă : geografie socială, guvernanţa 
teritorială, mobilitățile rezidențiale  și migrațiile, disparitățile socio-demografice 
teritoriale, locuire și locuințe sociale, urbanism şi amenajarea teritoriului, relațiile 
urban-rurale și expansiunea urbană, patrimoniul cultural și istoria urbană, așezările 
informale, dezvoltarea regională și regenerarea urbană, patrimoniul construit, 
toponimia oficială.  

- Marele Premiu pentru Profesorul Anului 2017 al Universității din 
București, respectiv Profesorul Anului în domeniul Științele Vieții și Pământului 
2017.  

- Inițiator programe studii comunitare Erasmus ptr studenți cu : Université 
d’Angers, Universidad de Cordoba, Universidad Complutense de Madrid;  

- Membru al Senatului Universității din București (2016-prezent /din dec.2019 
Președinte Comisie Monitorizare Utilizare Resurse al Universității din București) și 
al Consiliului Facultății de Geografie/Universitatea din Bucuresti (2015-prezent). 

mailto:bogdan.suditu@unibuc.%20ro
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

decembrie 2016 - prezent 

membru 

Asociatia Make Better  

Asociație neguvernamentala cu activități în domeniul locuirii, dezvoltării locale, 
riscului seismic, comunităților defavorizate, planificării participative etc.  

 

  

Iunie 2016 – prezent  

Partener / expert planificare urbană și politici de locuire 

S.C. MKBT HABITAT S.A. 

start-up in dezvoltare şi regenerare urbană: expertiză în politici de locuire, 
regenerare urbană, gestiune și planificare urbană, problematica aşezărilor informale, 
managementul condominiilor şi a zonelor afectate de degradare fizică şi excluziune 
socială 

-  

Perioada 
oct. 2006 - febr.2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Departamentul de 
Geografie Umană și Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice și de cercetare în domeniul geografiei umane, planificării 
teritoriale și toponimiei. Titular cursuri : Introducere în analiza urbană și 
teritorială ; Politici de locuire și gestiunea zonelor rezidențiale ; Politici și strategii 
de dezvoltare urbană și rurală, Geografie socială.  

  

Perioada aprilie – iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu – Serviciul Reglementări, Planificare Integrată, Politici de Locuire/ 
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism / Direcția Generală Dezvoltare 
Regională  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică centrală 

  

Perioada iunie 2011 – aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu – Serviciul Planificare, Politici urbane, Legislație/ Direcția Generală 
Dezvoltare Teritorială. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului / Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică centrală 

  

Perioadă martie 2009 – iunie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Șef serviciu – Serviciul Urbanism, Dezvoltare Locală, Habitat, Direcția Generală 
Dezvoltare Teritorială (suspendat în perioada nov.2009 - iulie 2010 pentru a 
participa la cursurile de formare de la Ecole Nationale d’Administration la 
Strasbourg, Franța) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică centrală 

  

Perioadă oct. 2007 - martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct – Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, 
coordonator Direcția Politici de Locuire 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică centrală 

  

Perioadă oct. 2006 – oct. 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier pe problematici de locuire și amenajarea teritoriului al Ministrului 
Delegat pentru Lucrări Publice și Amenajarea teritoriului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică centrală 

  

Perioadă martie 1998- oct.2000 /  oct.2000 - oct. 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator & Asistent universitar 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Departamentul de 
Geografie Umană și Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior public 
 

 

 
 

Educație și formare   

Perioada 2009 – 2010 

Titlul diplomei și instituția de 
învățământ furmizoare de 

formare 

Diplomat al Școlii Naționale de Administrație (Ecole Nationale d’Administration  
-  ENA), Strasbourg - Franța, Promoția 2010 Marco Polo 
- Bursier al Guvernului Republicii Franceze 
Studii de perfecționare în domeniul administrației publice în cadrul programului 
internațional al Ecole Nationale d’Administration - ENA.  

 -  

Perioada 2002 - 2006 

Titlul diplomei și instituția de 
învățământ furmizoare de 

formare 

     Doctor în Geografie - “Mobilitatea rezidențială a populației Municipiului 
București” / “Logements, habitants et mobilites residentielles a Bucarest. Enjeux 
pour le XXIeme siecle” – calificative Magna cum laude / Tres bien avec les 
felicitations du jury - cotutelă Universitatea din București și Universitatea din 
Angers (France) 
     - stagii de cercetări doctorale la Universitatea din Angers în perioada 2002-
2005 ; burse de cercetare ale Serviciului de Cooperare și Acțiune Culturală a 
Ambasadei Republicii Franceze la București și Oficiului Național de Burse de 
Studii în Străinătate al Ministerului Educației și Cercetării (în perioada 2002-2005). 

  

Perioada 1997- 1998 

Titlul diplomei și instituția de 
învățământ furmizoare de 

Diplomă Masterat “Analiza sistemelor urbane și rurale”, Universitatea din 
București – Facultatea de Geografie  
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formare 

  

Perioada 1992-1997 

Titlul diplomei și instituția de 
învățământ furmizoare de 

formare 

Diploma Licență  
Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Specializarea Geografie 
Umană și Economică. 

 
 

Formare continuă 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Domeniul studiat 
 
 
 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Domeniul studiat 
 

 
 

 

 

Nov.2018 

Université de Lyon (Lumière Lyon 2) / UFR Temps & Territoires  

Stagiu de cercetare finanțat de Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței la 
București & Universitatea din București. 

Guvernanță și planificare metropolitană – instituții, practici și instrumente de 
planificare pentru o dezvoltare teritorială durabilă.  
 
 
 
Febr.2015  
 
Profesor invitat la Université d’Angers-France / Faculté de droit, d’économie et de 
gestion, Centre Jean BODIN Recherche juridique et politique 
 
Dezvoltare regională și guvernanță teritorială. 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Domeniul studiat 
 
 
 

Perioada 

 Oct.2012 

EURODITE, Olanda 

Dutch Initiative Sustainable Cities (DISC) - Program de cooperare public privată în 
domeniul dezvoltării urbane şi managementului urban  

Stagiu de informare privind dezvoltarea urbană în Olanda şi de identificare de 
oportunităţi referitoare la iniţiative de dezvoltare urbană durabilă în România 

 

Mai-Iunie 2011  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Fundația CIMP – program de specializare și atestare ca Formator de formatori 
atestat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul 
Educației, Cercetării și Tineretului. 

Domeniul studiat 
 
 

 
  

Programul de specializare și atestare ca Formator de formatori 

Perioada Sept. 2008 – Feb. 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  

Programul de Formare al Înalților Funcționari Publici – Institutul Național de 
Administrație (INA) 
București - Romania 

Domeniul studiat Studii de perfecționare în domeniul administrației publice 

  

Perioada Ian. 2008 

Numele şi tipul instituţiei de Stagiu “Public Sector Housing Policy Singapore” – Ministerul Afacerilor Externe 
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învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională  

din Singapore 

Domeniul studiat Studii de specialitate destinate funcționarilor din autoritățile administrației centrale 
naționale responsabile cu domeniul locuirii 

 
 

 

Activități profesionale : 
  

 Director /coordonator proiecte de cercetare:  

• coordonator Elaborare Strategie națională privind protejarea monumentelor 
istorice, în cadrul proiectului „Monumente istorice -planificare strategică și 
politici publice optimizate”, Ministerul Culturii și Identității Naționale, proiect 
finanțat prin POCA - cod SIPOCA 389 (03.2019 - 08.2021).  

• director proiect “Expansiune urbană şi transformări socio-demografice şi 
funcţionale ale zonelor periurbane din România”, studiu de cercetare post 
doctorală PD_2010 nr. 115/2010, CNCSIS (08.2010 – 07.2012); 

• director proiect „Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic 
actual din România”, studiu SPOS 2012, Institutul European din România 
(05.2012 – 12.2012). 

 
Participare ca expert în echipe de cercetare în cadrul proiectelor :  

• ”N-am acte, nu exist. Model inovativ de intervenție participativă în așezări 
informale”, finanțat prin Programul Activ Citizens Found Romania, apelul #6. 
Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insufficient deservite, Asocia’ia 
Make better, în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița, Fundația 
Humanitas Pro Deo (febr.2021-aug.2022).  

• ”COCAGNE – Erasmus+”, coordonat de Habitat-Cité (France), Fondation 
The Rule of law Panstwa Prawa (Pologne), O.R.So. (Italie), Make Better 
(România), The Center for Independant Social Research (CISR- Germany), 
Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. (Germany), Program ERASMUS+ 
(sept.2020-aug.2022).  

• ”Earthquake Hub”, proiect susținut prin Fondul Bucureștiul Pregătit, finanțat 
de ING Bank, IKEA România, Lidl România, ENDAVA și ENEL și gestionat 
de Fundația Comunitară București (nov.2020-dec.2021) 

• ”Cluj Napoca Municipality Housing Strategy”, International Bank for 
Reconstruction and Development & Cluj Council / Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare & Consiliul Local Cluj-Napoca, Senior Housing 
Consultant - Institutional, Legal and Regulatory Focus, (nov.2020- iul.2021) 

• ”Just Transition Plans in Romania”- REFORM/SC2020/109- 
SRSS/2018/FWC/002, Frankfurt School-UNEP Collaboration Centre for 
Climate and Sustainable Energy Finance, MKBT Habitat S.R.L., 
Structural Reform Support Programme of European Commission (oct.2020- 
july 2021)  

• “ La barăci: fără curent, fără apă, fără acte ”, finanțat de Foundation for the 
Development of Civil Society (FDSC), Asociația Make Better (oct.-dec.2020) 

• ”Consultancy services for prospecting real estate investment opportunities for 
converting the former industrial site of UPETROM – Ploiești”, financed by 
Casazela Properties S.R.L., MKBT Habitat S.R.L. (iul-aug.2020) 

• „BUILD Solid Ground” (elaborare document de poziție în domeniul 
politicilor publice privind locuirea socială în vederea inițierii demersurilor 
pentru modificarea legislației în domeniu și îmbunătățirea Programului de 
Construcții de Locuințe Sociale derulat de către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației), Fundaţia “Alături de Voi” România, în 
cadrul unui consorțiu de 14 parteneri din 8 țări europene, sub coordonarea 
Organizației Habitat for Humanity International din Slovacia, finanțat de 
Comisia Europeană în cadrul DEAR (Development Education and Awareness 
Raising) (nov.2019-iunie 2020). 

• “Elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru Zonele Construite Protejate 
ale Municipiului Galaţi” (Studiul socio-demografic – studiu de fundamentare 
cu caracter prospectiv), Quattro Design - Arhitecți și Urbaniști Asociați 
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(dec.2019-apr.2020) 

• ”Elaborarea unei politici publice alternative la politicile publice inițiate de 
Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să 
conducă la creșterea accesibilității clădirilor dde locuit de tip nZEB – SOL 
nZEB”, proiect SIPOCA/SMIS 110058 coordonat de Asociația Producătorilor 
de Materiale de Construcție din România (APMCR) și Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), (iun.2019- ian.2020). 

• “Elaborare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara” 
(Dotări publice & Relații zona suburbană – studii de fundamentare cu caracter 
prospectiv), Quattro Design - Arhitecți și Urbaniști Asociați (iunie- nov.2019) 

• “Housing Policies in the European Union”, Institut Wohnen und Umwelt 
(IWU – Institute for Housing and Environment / Institutul pentru Locuire și 
Mediu) & Technische Universitat Darmstadt / Institute of Political Studies 
(dec.2018-iul.2020) 

• “Servicii de asistență tehnică privind Programul Regional de Dezvoltare a 
Județului Ilfov”, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare / 
International Bank for Reconstruction and Development & Consiliul Județean 
Ilfov, (ian.2019- iul.2020).  

• “Servicii de asistență tehnică pentru Sectorul 5 al Municipiului București. 
Componenta 2 (c2): Managementul activelor municipale și regenerarea 
urbană; subcomponenta 2.3 - Soluții practice urbane pentru cartierul 
Ferentari”, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare / 
International Bank for Reconstruction and Development (dec.2018- 
nov.2019).   

• “Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului 
Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice pentru renovarea 
Stocului Național de Construcții pentru Eficiența Energetică și Riscul 
Seismic în România. Componenta 2 - Seismic Resilience”, Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare / International Bank for Reconstruction and 
Development & Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
(dec.2018- iul.2021). 

• ”Just Transition in Hunedoara – Economic Diversification in a fair and 
sustenable way”, (analiza socio-demografică a bazinului Petroșani / 
Jud.Hunedoara), MKBT : Make Better și Civitta Strategy&Consulting S.A., 
pentru Centrul Român de Politici Publice (CEROPE), Fundația Greenpeace 
CEE Romania și Bankwatch, oct.-dec.2018.  

• "Studiu privind dezvoltarea turismului în Reșița și Veliko Gradiste 
bazat pe patrimoniul natural din zonă" Număr de referință: 7 / eMS 
RORS 19, Contract pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene nr. 
76530 / 26.09.2018; MKBT: Make Better (sept.2018 – nov.2018). 

• “Politicieni și primari juriști care au marcat destinul Capitalei”, 
documentare- expozitie- eveniment- conferință la inițiativa Camerei Notarilor 
Publici a Municipiului București, S.C. MKBT Habitat S.R.L. (oct.2018). 

• “LO±VE LOcuire și VEcinătate - 100 de ani de locuire în România”, 
Asociația Arta în Dialog, MKBT: Make Better în parteneriat cu Asociația 
VIRA și De-a Arhitectura, finanțat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. Ministerul Culturii și Identității Naționale (sept.-dec.2018) 

• ”Locuire în România, în ultimii cincizeci de ani”, proiect în pregătirea 
Bienalei de Arhitectură Timișoara ”DESPRE LOCUIRE - 2018”, Make Better, 
finanțat de Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Timiș 
(aug.2017-mai 2018) 

• “Cartarea și analiza stării monumentelor istorice din Municipiul 
Bucureşti”, proiect în cadrul planului de cercetare al Facultății de 
Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Economică, 
Uniersitatea din București (apr.-sept.2017) 
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• “Servicii de consultanță elaborare Strategie Dezvoltare Locala a zonelor 
urbane marginalizate din Mun.Reșița”, Grup de Acțiune Locală Reșița 
(sept.2017 - nov.2017).  

• “No man’s land: locuire informală în comunitățile rome - recunoaștere, 
responsabilitate și soluții împărtășite“, parteneriat MKBT: Make Better, 
Grupul de inițiativă Valea Corbului, Asociatia DEP și GAL Reșița, grant 
acordat de Foundation Open Society Institute în cooperare cu Roma Initiatives 
din cadrul Open Society Foundations (aug.2017- ian.2019). 

• “Asistență tehnică pentru atragerea de investitii in Mun.Reșița”, Primăria 
Municipiului Reșița (aug.2017 - dec. 2017). 

• “Asistență tehnică pentru dezvoltare economică locală în Municipiul 
Reșița”, Primăria Municipiului Reșița (oct.2016 - mai 2017). 

• “ALERT – Proiect de conștientizare a riscului seismic în București. Etapa 
de consolidare.”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare 
Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 
parteneriat cu Romanian - American Foundation, sprijinit de Enel România și 
Raiffeisen Bank. Proiectul este realizat de Asociația Centrul Român pentru 
Inovație în Dezvoltare Locală - CRIDL având ca parteneri de conținut MKBT: 
Make Better și Observatorul Român de Sănătate , Facultatea de Geografie din 
cadrul Universității București, partener de diseminare Liga Habitat (nov.2016-
oct.2017).  

• ”Seism Alert – Campanie de prevenire a pierderilor de vieți omenești în 
urma unui cutremur de intensitate mare”. Finanțat de SC Telekom Romania 
Mobile Communications SA (ian.- oct.2016) 

• “București: Orașul vulnerabil”. Instrument de înaltă calitate editorială 
menit să sensibilizeze forul decident pentru luarea de măsuri de consolidare și 
prezervare a patrimoniului construit aflat în risc seismic în București , Proiect 
de finanțat de Ordinul Arhitecților din România și de Centrul Român pentru 
Inovatie în Dezvoltare Locală (iunie 2016 – febr.2017) ; 

• ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării 
teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii 
interdisciplinare de masterat”, POSDRU/156/1.2/G/141260 (iunie 2014-
dec.2015),  

• „Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti“, (studiu 
preliminar de fundamentare privind Locuirea) Contract nr.469/07.10.2013  / 
Nr. UAUIM-CCPEC 04/2013 (august - noiembrie 2014) 

• ”Analiza impactului distributiei geografice a resurselor sanitare 
asupra starii de sanatate a populate Romaniei”, A/CNCSIS, 2007-2009 

• ”Analiza geografica a disparitatilor regionale ale sanatatii si serviciilor 
sanitare in Romania postcomunista si efecte contecxtuale europene”, CEEX-
PD, 2005-2008 

• ”Consecintele imbătrânirii populației Romaniei asupra unor indicatori 
ai starii de sanatate a populatiei, proiect tip Idei” –UB, finantator 
Universitatea din Bucuresti, 2007 

• ”Planul de Amenajarea terioriului Național – Secțiunea a VII-a. 
Infrastructura pentru educație. Abordare teoretică și analize teritoriale 
privind infrastructura pentru educație”, 2005-2006 

• ”Analiza geografică a dinamicii sănătăţii şi serviciilor sanitare in România 
postcomunistă, in perspectiva integrării europene”, A/CNCSIS,2004- 2006 

• ”Dinamica şi structura demografică a oraşelor mici din România în 
condiţiile restructurării economice”, proiect de tip Td, CNCSIS, 2005 

• ”Impactul geografic al procesului de privatizare din agricultura Romaniei”, 
CNCSIS 2003-2006,  

• ”Analiza geografică a spaţiilor atractive şi repulsive din municipiul Bucureşti, 

https://www.facebook.com/MakeBetterPlatform/?fref=mentions
https://www.facebook.com/depasociatie/?fref=mentions
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CNCSIS, 2004-2005. 
 
Alte activități profesionale:  

• membru juriu pentru acordarea Premiului de Excelență „Mihai Alexandru” 
pentru tineri cercetători în urbanism, acordat de Asociația Profesională a Urbaniștilor 
din România (8 nov.2019 - Ziua Mondială a Urbanismului ; membrii juriu – Cătălin 
Sârbu - președinte, B.Suditu, Reinhold Stadler);  

• membru al Marelui Juriu pentru acordarea Premiilor Senatului Universității 
din București (dec.2019, dec.2020) 

• membru în comitetul de jurizare al Concursului internațional de soluții 
urbanistice Masterplan Sopor - Cluj-Napoca (7-11 oct.2019), Ordinul Arhitecților din 
România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca (membri juriu : Paola Rizzi - 
președinte, Nicolas Triboi, Ligia Subțirica, C.Sălanță, D.Pop, R.Dracea, Anca 
Virginaș, B.Suditu);  

   
Afilieri profesionale în organizatii profesional-stiintifice din domeniu: 

• membru al Grupului de Lucru pentru Mobilitate Durabilă în regiunea 
București – Ilfov (GLBI) / reprezentant Facultatea de Geografie-Universitatea din 
București, organizat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cf. OMTI nr. 
108/2021 (febr.2021-) 

• membru al Grupului Consultativ Tehnic/Think-Tank pentru elaborarea și 
implementarea primei Politice Urbane a României, organizat în cadrul proiectului 
„Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și 
a planificării strategice a zonelor urbane din România”, de către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației (ian.2021-) 

• membru al Comisiei Tehnice pentru Denumiri Geografice în România 
(reprezentant desemnat al Ministerului Educației), [constituită cf.art.4 al HG. 
nr.579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, 
precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi 
aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora și Anexa nr. 6 - 
Structurile tehnice de la nivelul autorităţilor publice, care se constituie în scopul 
facilitării realizării seturilor de date spaţiale specifice temelor prevăzute în anexele 
nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată]. 

• membru al Societății Române de Geografie. 

• membru al Registrului Urbaniștilor din România (specialist atestat cu drept de 
semnătură pentru părți din documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism – F1, 
F3, F5, G2, G9). 

• membru Centrul de Cercetări Geodemografice și Analiza Teritorială, 
Universitatea din Bucuresti. 

• membru al Centrului de studii interdisciplinare 2H2S, Universitatea din 
Angers-Franta. 
    
Activități de coordonare studii și proiecte în cadrul MDRAP (2006-2013): 

• membru în echipa de coordonare elaborare proiect “Observatorului Teritorial 
- sistem informaţional integrat pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale”, 
finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 
(2012-2013); 

• membru în echipa de coordonare a proiectului “Making Migration Work For 
Development. Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities”, 
Programul SEE al Uniunii Europene (2012-2014); 

• expert în cadrul proiectului “EU Twinning Project on Capacity Building in 
Regional Development in the Republic of Moldova” - (MDRAP Romania - 
Ministere de l’Interieur - Republique Francaise (2012-2014); 

• coordonator studii si cercetari sectoriale finantate din fonduri proprii ale 
MDRAP/MDRT/MDLPL : 
- „Analiză privind aşezările informale din România – evaluarea situaţiei 

actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de 
intervenţie” (2012 - iunie 2013);  

- „Metodologie de evaluare a fondului de locuinte si a calitatii locuirii” 
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(2007-2009);   
- „Metodologie de realizare a Programului local de locuire (PLL)” (2007-

2009);   
- „Metodologie de realizare a  unui sistem de monitorizare si  evaluare al 

pietei locale a locuintelor” (2007-2009);  
- „Metodologie de realizare a programelor de reabilitare a locuirii in zone 

afectate de degradare fizica si excluziune sociala”(2007);  
- „Metodologie de analiză şi intervenţie cu privire la habitatul insalubru” 

(membru echipa coordonare; 2012 – iunie 2013); 
- coordonator proiect MDRL „Chestionarul Urbanism, Gestiune Imobiliara 

si Locuire” (iulie 2008 –martie 2009) 
 
 
Activități tehnice de reprezentare a MDRAP (2006-2013) și de reglementare în 
domeniul locuirii, planificării urbane și teritoriale:  
 

- Coordonator echipă redactare proiect de Lege privind așezările informale din 
România, proiect de lege promovat în Parlamentul României de deputat Petre Florin 
Manole și deputat Adrian Dohotaru în numele a 27 deputați și senatori de la toate 
partidele parlamentare în 3 octombrie 2018 (Ziua Mondiala a Locuirii 2018) și devenit, 
după dezbateri parlamentare și promulgare a Președintelui României, Legea nr. 
151/2019 de modificare și completare a Legii nr.350/2001 cu modificările și 
completrările ulterioare (oct.2018-iunie 2019).  

- Membru echipă tehnică Ministerul Culturii - Institutul Național al 
Patrimoniului - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară de elaborare a 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (10)-(12) din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată și completată prin Art. V 
din Legea nr.105/2019, referitoare la procedura de identificare și comunicare a 
cererilor și a înscrierilor efectuate asupra imobilelor ce au calitatea de monument 
istoric (sept.2019-febr.2020). 

   - Persoană de contact pentru România pentru domeniul Locuire, atât pentru statele 
Uniunii Europene, cât și pentru UNECE – Comitetul Economic pentru Europa al 
Națiunilor Unite, Geneva - Elveția. (2006-2010)  

   - Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea 
proiectului de Lege privind amplasarea mijloacelor de publicitate (2010-2013; 
devenită după aprobare Legea nr.185/2013 privind amplasarea mijloacelor de 
publicitate; versiunea inițială a legii) 

   - Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea 
proiectului de Lege privind construcţia, exploatarea şi administrarea locuinţelor 
(2006-2013; legea ar fi trebuit să înlocuiască Legea nr.114/1996 Legea Locuinței și să 
creeze un cadru legal actualizat și eficient în domeniul locuirii, armonizat cu dinamica 
socio-economică a sectorului locuirii în România);   

   - Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea 
proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor (2006-2013);  

   - Membru în grupul tehnic de lucru privind ratificarea Aranjamentului de 
implementare între autorităţile desemnate ale Statelor Unite ale Americii şi României 
cu privire la folosirea terenului din jurul bazei Deveselu în baza Acordului dintre 
România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea Sistemului de Apărare 
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 
13 septembrie 2011 și al Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii 
privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat 
la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (2011-2012); 

- Membru grup tehnic interministerial pentru elaborarea și promovarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 22 / 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi 
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea 
tipologiei structurilor de vânzare (2010-2012); 

http://idrept.ro/00105377.htm
http://idrept.ro/00077146.htm
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- Membru grup tehnic interministerial pentru elaborarea și promovarea OUG 
nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul (2010-2012); 

- Membru grup tehnic MDRT-ANCPI privind reglementarea aspectelor referitoare 
la litigiile privind limitele unităților adminstrativ-teritoriale din  România (2010-
2012); 

- reprezentatnt al MDRT în cadrul Comitetului Naţional al Zonei Costiere (2010-
2012); membru echipă MDRT coordonare elaborare și implementare ”Plan Urbanistic 
Zonal – Zona Costieră, sectorul sudic Capul Midia – Vama Veche” (2010-2012).  

  - Coordonator tehnic al grupului de lucru pentru documentarea și redactarea 
proiectului de Lege pentru reglementarea activităţii de intermediere şi consultanţă 
imobiliară (2009-2012); 

   - Inițiator și coordonator grup tehnic MDLPL-ANCPI pentru documentarea, 
elaborarea si promovarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru 
completarea Legii nr. 114/1996 Legea Locuinţei, prin care au fost clarificate 
reglementate caracteristicile și tipologia condominiilor (2007-2008; aprobată prin 
Legea nr.310/2009 de modificare și completare a L.114/1996);  

     - Membru in Comitetul Tehnico-Stiintific 3 „Urbanism si Locuire” din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRL); 

    - Membru al Grupului de lucru referitor la problematica locuirii rome din cadrul 
MDRL si reprezentant al MDRL in grupul interministerial de lucru privind romii sub 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului Romaniei (2007-2010) 

    - Membru al Grupului interministerial de lucru privind analizarea articolelor 
neratificate de România din Carta Sociala Europeană Revizuită, sub coordonarea 
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. (2011) 

     - Membru si coordonator Grupului tehnic de lucru pentru analizarea si avizarea, 
pe faze de elaborare, a lucrarii: „Implementarea in legislatia românească a 
standardelor europene privind locuirea. Cercetare prenormativa”(2006-2008) 

     - Membru în echipa tehnică pentru România în vederea elaborarii 
documentatiilor si declaratiei finale din cadrul Reuniunii informale a ministrilor 
responsabili cu domeniul locuirii din Uniunea Europeana, realizata sub 
Președenția Franceză a Uniunii Europene, 24 noiembrie 2008, Marsilia, Franta. 

  

 
Aptitudini şi 

competenţe personale 
dobândite în cursul vieţii şi 

carierei dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un 

certificat sau diplomă 

 

Limba maternă      română 

Limba(ile) străină(e) 
cunoscută(e)  
 
 
 

lb. franceză 
lb. engleză 

Franceza, engleza 

Understanding Speaking 

Listening Reading Spoken interaction European level (*) 

 C1  C1  C1  C1 

 C1  C1  C1  C1 

(*) Common European Framework of Reference for Languages 
 

  
 

Aptitudini şi competenţe şi 
sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte 

Adaptabilitate, spirit de echipă, iniţiativă şi ambiţie, experienţă în mediu 
multicultural, creativitate, experienţă în echipe multidisciplinare, experienţă în 
domeniul internaţional, capacitatea de a comunica cu persoane care nu sunt 

http://idrept.ro/00117315.htm
http://idrept.ro/00018117.htm
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persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea 
este importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în care 
munca de echipă este 
esenţială. (de exemplu 
cultură, sport etc.) 

specialişti în domeniu, capabil de a lucra in conditii de stres ; 
Usurinta, claritate si coerenta in exprimare; flexibilitate, creativitate  
Sociablilitate, simț al măsurii și al umorului. 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă în acţiuni voluntare ( de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

Atitudine proactivă în rezolvarea problemelor 
Gândire strategică, cunoștințe interdisciplinare 
Experienţă în coordonare, monitorizare şi evaluare în cadrul unor structuri instituţionale cu 
activitate complexă. 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri 
de echipamente, maşini etc.) 

 
Cartografiere informatică: Adobe Illustrateur, Philcarto;  
Photoshop, Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™). 

Permis(e) de conducere Categoria B 

   Alte informații  Principalele hobby-uri : istoria urbană, patrimoniul cultural imobil, geografia 
istorică și toponimia, Bucureștiul, Buzăul, Bărăganul, Banatul, secolul XIX 
românesc și internațional, literatura memorialistică, arhitectura rezidențială nobiliară 
și burgheză (castele și conace), gradinăritul, feroneria.      

  

  

Publicații:  

• Suditu B., Șercăianu M., Neagu M., Nenciu I., 2020, The Shadow of the “Great Earthquake” on 
Sustainable Bucharest. Shared Responsibilities and Disaster Risk Management, in HUMAN 
GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography, vol.14 (1), p.3-16. 
http://humangeographies.org.ro/articles/141/a_141_1_suditu.pdf  

• Grădinaru S.R., Fan P., Iojă I.C., Niță M.R., Suditu B., Hersperger A.M. (2020) Impact of national 
policies on patterns of built-up development: an assessment over three decades, Land Use Policy, 94, 
104510, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104510 

• Nae M., Dumitrache L., Suditu B., Matei E., 2019, Housing Activism Initiatives and Land-Use 
Conflicts: Pathways for Participatory Planning and Urban Sustainable Development in Bucharest City, 
Romania, in Sustainability 2019, Volume 11, Issue 22, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6211 .  

• Cepraga Th., Suditu B., 2019., The village has straight streets and houses in line’: the foundation of 
new settlements following the appropriation of the newlyweds in nineteenth century Romania, GeoJurnal, 
DOI: 10.1007/s10708-019-10000-w  

• Suditu B., 2018, The Block – Yesterday, Now and Tomorrow. Options and contraints regarding 
living in a block of flats in Romania - a diachronic perspective, in « Mnemonics. Collective memories 
define our territoriry ». « Mnemonics » is the project representing Romania at La Biennale di Venezia di 
Architettura 2018, p.63-73.  

• Suditu B., 2018, E-administrație în orașele inteligente – realități europene și românești, în revista 
Sinteza.Ro Smart City – Revistă de cultură și gândire strategică, nr.51 aprilie-mai 2018, p. 56-61 

• Şercăianu M., Nenciu I., Suditu B., Neagu M., Popescu R., Murzea D. (2018), A Plea for People 
Centered Perspectives on Seismic Risk Evaluation, Published in: Seismic Hazard and Risk Assessment, 
Publisher: Springer International Publishing, p.313-328 

• Suditu B., Elian Ana-Maria, Neagu Marina., Von Rosenschild Marina, 2018, Informal Housing in 
România, Research report of the project "No Man's Land": Informal housing in Roma communities - 
recognition, responsibility and common solutions” , MKBT / Fundatia PACT, www.locuireinformala.ro  

• Suditu B., 2017, Vulnerabilitățile normative și instituționale ale Bucureștiului - între vorbe (teorie, 
legi…) și fapte (capacitate operațională și asumare instituțională-administrativă), în București.Orașul 
vulnerabil (coord.Gruia Bădescu şi Raluca Munteanu),  p.17-20, Ordinul Arhitecților din România, 
ISBN 978-973-0-23567-8  

http://humangeographies.org.ro/articles/141/a_141_1_suditu.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719309676?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719309676?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104510
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6211
http://dx.doi.org/10.1007/s10708-019-10000-w
https://www.springerprofessional.de/en/seismic-hazard-and-risk-assessment/15553726
http://www.springer.com/
http://www.locuireinformala.ro/
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• Nenciu I., Suditu B., Neagu M., Șercăianu M., Motea O., Popescu R., Gheorghe A., (2017),  A locui, 
a se salva în Bucureștiul vulnerabil. Elemente de politică publică pentru îmbunătățirea cadrului 
normativ privind locuirea sub risc seismic, raport de cercetare în cadrul Proiectului “ALERT – Proiect 
de conștientizare a riscului seismic în București. Etapa de consolidare” 
(https://www.dropbox.com/s/flux6w3fn690q9q/Alert_Policy%20brief%202017_Locuirea%20sub%20ris
c%20seismic.pdf?dl=0 ) 

• Nenciu I., Suditu B., Neagu M., Șercăianu M. (2017), Profilare sociologică a locuirii. Număr și 
profil al persoanelor ce locuiesc sub risc, raport de cercetare în cadrul Proiectului “ALERT – Proiect de 
conștientizare a riscului seismic în București. Etapa de consolidare” 
(https://www.dropbox.com/s/91pbcmzfguxa0sy/Studiu1_profilare%20sociologica%20a%20locuirii.pdf?
dl=0 ) 

• Suditu B., (2017), De ce este inoportună constituirea Trustului de Construcţii Metropolitan la 
Bucureşti, contributors.ro, 29 martie 2017 (http://www.contributors.ro/administratie/de-ce-este-
inoportuna-constituirea-trust-de-constructii-metropolitan-la-bucuresti/ ) 

• Suditu B., 2016, Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri (1459-1989), 
Edit.Compania, București, ISBN 978-606-680-016-7 

• Suditu B., Vâlceanu D.G, Dumbrăveanu D., Gheorghilaş A., Tentiş M., 2016,  Outdoor advertising 
and urban landscape in Bucharest – a reality between planning and economics practices, Urbanism. 
Arhitectură. Construcţii, Vol. 7, nr. 3, p. 185-198 (http://uac.incd.ro/Art/v7n3a02.pdf ) 

• Dumitrache, L., Nae, M., Dumbrăveanu, D., Simion, G., Suditu, B. (2016), Contrasting Clustering in 
Health Care Provision in Romania: Spatial and Aspatial Limitations, Procedia Environmental 
Sciences, 32: 290–299 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001717 ) 

• Ghiță F.A. (coord.), Suditu B., 2016, Locuirea socială în București. Între lege și realitate, Studiu 
realizat în cadrul proiectului „Găsește o Casă!” - Creșterea transparenței și accesibilității procesului de 
atribuire a locuințelor sociale”, Proiect implementat de Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială, 
finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014,  în cadrul Fondului ONG în România 
(http://www.gasesteocasa.ro/library/main/Raport/PP_Gaseste_O_Casa_V2_WEB.pdf )  

• Suditu B., 2016, Orașele românești: între declin și competiție, în „Shrinking Cities. Oraș românești 
în declin”, coord. Ilinca Păun Constantinescu (brosura publicata in cadrul proiectului „Shrinking Cities 
în România”) (https://www.anuala.ro/proiecte/2016/197/ ). 

• Suditu B., Vâlceanu D.-G., Neguţ S., Dumitrache L., Nae M., Simion G., Vîrdol D., (2016), Using 
ESDA for studying demographic disparities in Romanian low urban polarization areas, Urbanism. 
Arhitectură. Construcţii, Vol. 7, nr. 2, p. 83-103 (http://uac.incd.ro/Art/v7n2a01.pdf ) 

• Suditu B., 2015, Marketing teritorial, Edit. Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-28-0366-7 

• Vîrdol D., Suditu B., Dumitrache L., Vâlceanu D.G., 2015, Dynamics of housing stock in Romania – 
between politics and policies, Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human 
Geography Vol. 9, No. 2, November 2015, p.207-223 
(http://humangeographies.org.ro/articles/92/a_92_6_suditu.pdf ) 

• Florescu M., Suditu B., Tentiș M., 2015, Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/lărgită şi 
amplasare a mijloacelor de publicitate în România – elemente normative și tehnice geo-spaţiale de 
planificare urbană, Revista Pandectele Săptămânale nr.11/2015, Edit.Rosetti International 
(http://www.pandectelesaptamanale.ro/mobil/index.php?id_numar=422) 

• Suditu B., 2015, Avem o lege care reglementează amplasarea mijloacelor de publicítate, dar care nu 
se aplică! Cum procedăm?, http://www.romaniacurata.ro/avem-o-lege-care-reglementeaza-amplasarea-
mijloacelor-de-publicitate-dar-care-nu-se-aplica-cum-procedam/ , 9 dec.2015 

• Suditu B., 2015, Dezvoltare urbană şi piaţă imobiliară, Edit. Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-
28-0373-5 

• Suditu B., 2015, Despre priorităţile privind locuinţa socială sau Ziua în care am aflat (din nou) că mai 
sunt mulţi oameni vulnerabili care au nevoie de locuinţe decente în România, 
http://www.romaniacurata.ro/despre-prioritatile-privind-locuinta-sociala-sau-ziua-in-care-am-aflat-din-
nou-ca-mai-sunt-multi-oameni-vulnerabili-care-au-nevoie-de-locuinte-decente-in-romania/ , 24 nov.2015 

• Suditu B., Florescu M., Tentiș M., 2015, Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/lărgită şi 
amplasare a mijloacelor de publicitate în România – elemente normative și tehnice geo-spaţiale de 
planificare urbană, http://www.juridice.ro/400655/delimitarea-zonelor-de-publicitate-restransalargita-si-

https://www.dropbox.com/s/flux6w3fn690q9q/Alert_Policy%20brief%202017_Locuirea%20sub%20risc%20seismic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flux6w3fn690q9q/Alert_Policy%20brief%202017_Locuirea%20sub%20risc%20seismic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91pbcmzfguxa0sy/Studiu1_profilare%20sociologica%20a%20locuirii.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91pbcmzfguxa0sy/Studiu1_profilare%20sociologica%20a%20locuirii.pdf?dl=0
http://www.contributors.ro/administratie/de-ce-este-inoportuna-constituirea-trust-de-constructii-metropolitan-la-bucuresti/
http://www.contributors.ro/administratie/de-ce-este-inoportuna-constituirea-trust-de-constructii-metropolitan-la-bucuresti/
http://www.contributors.ro/administratie/de-ce-este-inoportuna-constituirea-trust-de-constructii-metropolitan-la-bucuresti/
http://www.contributors.ro/administratie/de-ce-este-inoportuna-constituirea-trust-de-constructii-metropolitan-la-bucuresti/
http://uac.incd.ro/Rez/v7n3a02.htm
http://uac.incd.ro/Rez/v7n3a02.htm
http://uac.incd.ro/Art/v7n3a02.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001717
http://www.gasesteocasa.ro/library/main/Raport/PP_Gaseste_O_Casa_V2_WEB.pdf
https://www.anuala.ro/proiecte/2016/197/
http://uac.incd.ro/Art/v7n2a01.pdf
http://humangeographies.org.ro/articles/92/a_92_6_suditu.pdf
http://www.pandectelesaptamanale.ro/mobil/index.php?id_numar=422
http://www.romaniacurata.ro/avem-o-lege-care-reglementeaza-amplasarea-mijloacelor-de-publicitate-dar-care-nu-se-aplica-cum-procedam/
http://www.romaniacurata.ro/avem-o-lege-care-reglementeaza-amplasarea-mijloacelor-de-publicitate-dar-care-nu-se-aplica-cum-procedam/
http://www.romaniacurata.ro/despre-prioritatile-privind-locuinta-sociala-sau-ziua-in-care-am-aflat-din-nou-ca-mai-sunt-multi-oameni-vulnerabili-care-au-nevoie-de-locuinte-decente-in-romania/
http://www.romaniacurata.ro/despre-prioritatile-privind-locuinta-sociala-sau-ziua-in-care-am-aflat-din-nou-ca-mai-sunt-multi-oameni-vulnerabili-care-au-nevoie-de-locuinte-decente-in-romania/
http://www.juridice.ro/400655/delimitarea-zonelor-de-publicitate-restransalargita-si-amplasare-a-mijloacelor-de-publicitate-in-romania-elemente-normative-si-tehnice-geo-spatiale-de-planificare-urbana.html
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amplasare-a-mijloacelor-de-publicitate-in-romania-elemente-normative-si-tehnice-geo-spatiale-de-
planificare-urbana.html, 23 septembrie 2015 

•  Vâlceanu D.-G., Suditu B., Petrişor I.-A, 2015, Romanian technological risk objectives (SEVESO). 
Effects on land use and territorial planning, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 
November 2015, Vol. 10, No 4, p. 201-208 
(http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=589 ) 

• Vâlceanu D.-G., Suditu .B., Toth G., Ivana C., 2015, Housing inequalities regarding the informal 
settlements in Romania, Romanian Review Of Regional Studies, Volume XI, Number 1, 2015, p.89-100 
(http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/arhive/Artpdf/v11n12015/RRRS11120158.pdf ) 

• Cîrnu L., Suditu B., (2015), Making the Bucharest’s Suburbia - Between Private Interest and 
General Interest Stakes , Lucrările seminarului geografic “Dimitrie Cantemir” nr. 39, 2015, 
http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir/article/view/1022  

• Vâlceanu D.-G., Suditu .B., (2015), Social Housing in Romania, in Sibiu Alma Mater University 
Journals – Series C. Social Sciences – Volume 8, no. 1 / 2015, p.76-80 
(http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Series%20C%20-
%20Social%20Sciences/Vol8no1%202015/Articole/15-cuams-2015-Valceanu.pdf ) 

• Vâlceanu D.-G., Suditu .B., Toth G., Ivana C., 2015, , Los asentamientos informales de Rumanía: la 
evaluación del habitat y la calidad de la vida, rezumat publicat în Volumul Celui de-al XIII-lea Congres 
de Psihologie Ambientală, Granada, Spania: Aguilar-Luzón M.C. (coord.) (2015), Avances de la 
psicología ambiental: ante la promoción de la salud, bienestar y calidad de vida, Ed. Técnica AVICAM, 
ISBN: 978-84-943701-6-8, pp. 73-74 

• Suditu B., Gheorghilaş A., Nae Mariana, 2014, Forms, structures and social signifiance of 
urban dwellings. Contributions to the urban ethnography of Bucharest, Revista de etnografie şi 
folclor / Journal of Ethnography and Folklore, Editura Academiei Române, ISSN 0034-8198 

• Suditu B., Nae M., Neguţ S., Dumitrache L., Gheorghilaş A., 2014, Suburban landscapes in Romania 
from ‘forting-up’ to ‘informal-up’ and limits of public action, European Journal of Science and 
Theology, October 2014, Vol.10, No.5, 125-138 
(http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/47/12_Suditu%20et%20al.pdf ) 

• Suditu B., 2014, Des nouveaux services pour de nouveaux besoins : services publics, aide à la 
personne et à la mobilité  et  L’action des autorités locales pour la création de services , in Les 
Rencontres Européennes de Transylvanie «Ruralité et Innovations» 2014, Edit.AcademicPres, Cluj-

Napoca, p.71-72, 90-91 (http://issuu.com/ifcluj/docs/ret2014). 

• Cîrnu L., Suditu B., 2014, D’une logique locale à une perspective métropolitaine sur la fabrication 
du tissu périurbain Bucarestois, Actes du 51ème colloque de l'Association de Science Régionale de 
Langue Française (ASRDLF) : Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos 
territoires , l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France  20p.  
(http://www.asrdlf2014.org/communications ) 

• Suditu B., Dumitrache L., Vârdol D., Vâlceanu D.G., 2014, New trajectories of post-socialist 
residential mobility in Bucharest, in HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in 
Human Geography , 8.1 (2014), p.65-72 
(http://humangeographies.org.ro/articles/81/8_1_14_7_suditu.pdf ) 

• Suditu B., Gheorghilaş A., Nae M., Mareci A., 2014, Forms, Structures, and Social Meanings of 
Urban Dwellings: Contributions to the Ethnography of Bucharest, Journal of Etnography and Folklore, 
1-2/2014, p.64-91 (http://www.academiaromana.ro/ief/rev/REF2014.pdf ) 

• Suditu B., Nae M., Neguţ S., Gheorghilaş A., 2014, Responsibilities and Limits of Local 
Government Actions Against Users of Public Services of Planning and Sustainable Territorial 
Development in Romania, Amfiteatru Economic, XV, 35, p.154-170 
(http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=51 ) 

• Nae M., Suditu B., Dumitrache L., Neguţ S., Gheorghilaş A., 2014, The Shifting Reality of 
Repulsive Urban Areas between Public Perception and Crime. Case Study: Bucharest Municipality, 
Revista de Cercetări și Intervenție Socială, vol.44, march 2014, p.86-103 (http://www.rcis.ro/en/current-
isue/1385-the-shifting-reality-of-repulsive-urban-areas-between-public-perception-and-crime-case-study-
bucharest-municipality.html ) 

• Suditu B., Vâlceanu D.G., 2013, Informal settlements and squatting in Romania: socio-spatial 
patterns and typologies, in HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human 
Geography , 7.2 (2013), p.65-75 (http://humangeographies.org.ro/articles/72/7_2_13_7_suditu.pdf ) 

http://www.juridice.ro/400655/delimitarea-zonelor-de-publicitate-restransalargita-si-amplasare-a-mijloacelor-de-publicitate-in-romania-elemente-normative-si-tehnice-geo-spatiale-de-planificare-urbana.html
http://www.juridice.ro/400655/delimitarea-zonelor-de-publicitate-restransalargita-si-amplasare-a-mijloacelor-de-publicitate-in-romania-elemente-normative-si-tehnice-geo-spatiale-de-planificare-urbana.html
http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=589
http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/arhive/Artpdf/v11n12015/RRRS11120158.pdf
http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir/article/view/1022
http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Series%20C%20-%20Social%20Sciences/Vol8no1%202015/Articole/15-cuams-2015-Valceanu.pdf
http://www.uamsibiu.ro/publicatii/Series%20C%20-%20Social%20Sciences/Vol8no1%202015/Articole/15-cuams-2015-Valceanu.pdf
http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/47/12_Suditu%20et%20al.pdf
http://issuu.com/ifcluj/docs/ret2014
http://www.asrdlf2014.org/communications
http://humangeographies.org.ro/articles/81/8_1_14_7_suditu.pdf
http://www.academiaromana.ro/ief/rev/REF2014.pdf
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=51
http://www.rcis.ro/en/current-isue/1385-the-shifting-reality-of-repulsive-urban-areas-between-public-perception-and-crime-case-study-bucharest-municipality.html
http://www.rcis.ro/en/current-isue/1385-the-shifting-reality-of-repulsive-urban-areas-between-public-perception-and-crime-case-study-bucharest-municipality.html
http://www.rcis.ro/en/current-isue/1385-the-shifting-reality-of-repulsive-urban-areas-between-public-perception-and-crime-case-study-bucharest-municipality.html
http://humangeographies.org.ro/articles/72/7_2_13_7_suditu.pdf


Page 14/24 - Curriculum vitae  
Bogdan Alexandru SUDITU 

Febr..2021  

 

 

• Gheorghilaş A., Suditu B., Nae M., Dincă A.I., Cicu I.G., 2013, Natural risks and vulnerability in 
tourism activities development for high mountain areas of Romania, Jökull Journal, vol.63, nr.11, p.93-
106  

• Suditu B. (coord.), Prelipcean G., Vîrdol D., Stângaciu A., 2013, Perspectivele politicii de migraţie 

în contextul demografic actual din România, Institutul European din România, București, 210 pg, ISBN-

978-606-8202-30-3. (http://www.ier.ro/sites/default/files/documente/spos_2012/spos_1_2012.pdf ) 

• Suditu B., 2012, Urban Sprawl – The Legal Context And Territorial Practices In Romania, in 
HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography , 6.1 (2012) p.73-77 
(http://www.humangeographies.org.ro/articles/61/6_1_12_9_suditu.pdf ) 

• Suditu B., 2011, Mobilități și strategii rezidențiale urbane și periurbane. Studiu de caz - București, 
Edit.Universității din Bucuresti - ISBN 987-606-16-0064-9 

• Suditu B. (2011), Les effets territoriaux des mobilités résidentielles sur l’espace périurbain 
bucarestois, in Ianos Ioan, Popa Nicolae, Cercleux Andreea-Loreta (coord.), Éléments de planification 
territoriale et développement régional, 282 pag., Ed. Universitara, p.231-245, Bucuresti, ISBN 978-606-
591-285 

• Suditu B., Ginavar A., Muică A., Iordăchescu C., Vârdol A., Ghinea B.,, 2010, Urban sprawl 
characteristics and typologies in Romania, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research 
in Human Geography, 2010, 4, 2, p.79-87 
(http://humangeographies.org.ro/articles/42/4_2_10_7_Suditu.pdf ) 

• Suditu B., 2009, ‘Urban sprawl and residential mobilities in the Bucharest area – reconfiguration of a 
new residential geography’, HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human 
Geography, vol.IV, 2, p. 79-93 (http://humangeographies.org.ro/articles/32/326_Suditu.pdf )  

• Nicolae I., Suditu B., 2008, Toponimie Românească și Internațională, Edit. Meronia, București, 
340pg.  

• Rufat S., Suditu B., 2008, Bucarest, faire la ville entre heritages et mimetisme, Espace geographique, 
Vol. 37, 4, pg. 327-337 

• Sandric, I., Mihai, B., Savulescu, I.,, Chitu, Z., Suditu B., 2007, Change Detection Analysis for 
Urban Development in Bucharest – Romania, using High Resolution Satellite Imagery, in University of 
Pavia, Italy (eds.), 2007 ISPRS Urban Remote Sensing Joint Event. IEEE 

• Suditu B., 2006, Efectele  structurilor socio-spațiale asupra mobilității rezidențiale în București, 
Comunicări de Geografie, X, p.315-323, București 

• Suditu B., 2004, L'héritage communiste dans la ville : appropriation et aménagement de l'espace 
urbain à Bucarest, ESO - Espaces et Sociétés. Travaux et documents, 2004, 21, p.31-34, Rennes 

• Neguț S., Suditu B., 2003, Europa. Ghid de călătorie, Editura Ziua, București, ISBN 973-85614-4-2 

• Popescu, Claudia Rodica, (coord.); Neguţ, S.; Roznovietchi, I.; Suditu, B.; Vlad, L., 2003, Zonele 
miniere defavorizate din România. Abordare geografică, Editura A.S.E., Bucureşti, ISBN 973-59428-7-9 

• Suditu B., 2003, Housing market and urban politics in Bucharest. Socio-spatial effects, Real Estate 
Developement, Bucureşti 

• Nicolae I., Suditu B., 2002, Toponimia României – repere bibliografice, Eurogema Exim, București, 
ISBN 973-96824-3-X.  

• Nicolae I., Suditu B., 2002, Valorificarea resurselor naturale reflectată în toponimia românească, 
Comunicări de Geografie, VI, p.265-276, București 

• Light, D., Nicolae I., Suditu B., 2002, Toponymy and the communist city: Street names in Bucharest, 
1948–1965, GeoJournal, 56, 135–144. 

• Neguț S., Suditu B., 2001, Geografia Economică Mondială, Edit. Sylvi, București, 

• Light, D., Nicolae I., Suditu B., 2001, Communist and the urban landscape: street names in 
Bucharest, 1947–1963, Analele Universității din București, L, p.73-79, București 

• Dumitrache L., Suditu B., 2000, Deplacements, mobilite residentielle, migrations - une approche 
theorique, in Regionalism and Integration-Culture,Space and Development, Edit.Brumar, Timișoara, 
Romania, p.157-165, ISBN 973-80572-0-5 

 

http://www.ier.ro/sites/default/files/documente/spos_2012/spos_1_2012.pdf
http://www.humangeographies.org.ro/articles/61/6_1_12_9_suditu.pdf
http://humangeographies.org.ro/articles/42/4_2_10_7_Suditu.pdf
http://humangeographies.org.ro/articles/32/326_Suditu.pdf
http://www.geodok.uni-erlangen.de/cgi-bin/geodok/_geodok.pl?z=Espace+g%E9ographique
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Participari la seminarii și conferințe naționale și internaționale: 

• moderator al conferinței on-line ”Schimbările Cimatice & Economia” (alături de Anca DRAGU, 
Daniel DĂIANU, Sebastian COCHINESCU, Adrian CODÎRLAȘU, Bogdan DELEANU, Dorin 
BODEA, Ileana GHICA), organizată de Oxygen Events, București, 17 dec.2020 

• moderator al webinarului româno-francez ”#4 Mobilitatea durabilă și transportul public. Tranziția 
de la mașina individuală la transportul în comun”, alături de Ovidiu CÎMPEAN, Alain DESCAMPS, 
Florence GIRAULT, Bénédicte LEVIONNAIS, Ștefan ROSEANU, Organizat de Institutul Francez și 
Ambasada Franței în România în cadrul seriei de evenimente „Orașe Durabile”, 27 nov.2020  

• moderator al webinarului româno-francez ”#2 Mobilité et planification urbaine - Quelle place pour 
la mobilité dans la ville de demain ? // Mobilitatea şi planificarea urbană. Locul mobilităţii în oraşele 
de mâine”, alături de Gérard BLANCHARD, Anca GINAVAR, Sébastien MAIRE, Claudiu 
RUNCEANU, Cecilia TUDOR, Organizat de Institutul Francez și Ambasada Franței în România în 
cadrul seriei de evenimente „Orașe Durabile”, 13 nov.2020 

• moderator al conferinței on-line ”Conacele din sudul României”, alături de Raluca BARBULESCU, 
Raluca MUNTEANU, Ioana PETRESCU, Alexandru MEXI, Constantin PRISECARU și Sorin 
RIZEANU, organizat în cadrul proiectului ”Conacele din sudul României”, AFCN& East Movie 
/Cristina IORDACHE & Kiki VASILESCU, 3 nov.2020.  

• plenary speaker în cadrul dezbaterii ”Locuind împreună. O discuție deschisă”, alături de Radu 
PONTA, Maria ȘALARU și Cristi BORCAN, organizată în cadrul Cea de-a șaptea ediției a Festivalului 
de Film UrbanEye, 7 nov.2020.  

• moderator al webinarului româno-francez ”#1. Mobilité urbaine: définition, acteurs et enjeux. La 
mobilité peut-elle être durable ? // Mobilitatea urbană : definiție, mize și provocări. Poate fi mobilitatea 
durabilă ?”, alături de Hervé BOISGUILLAUME, Mounia MOUDJED, Mihaela NEGULESCU, 
Mădlina COSMA, Organizat de Institutul Francez și Ambasada Franței în România în cadrul seriei de 
evenimente „Orașe Durabile”, 30 oct.2020.  

• moderator al conferinței on-line organizate cu prilejul lansării cărții ”Schimbările Climatice – un ghid 
(uneori) incorect politic” de Constantin CRANGANU, alături de acad.Nicolae ANASTASIU, Filip 
CARLEA, Adrian TIȘCOVSCHI, Florin ȘERBAN, Corina POPESCU, Anca DRAGU, Alex GAVAN, 
Cristian TUDOR, organizată de Oxygen Events & Banca Transilvania, București, 15 oct.2020 

• moderator al conferinței on-line ”Geopolitică și crizele prezentului” (alături de Florin 
DANESCU,  Andrei RADULESCU, Dan DUNGACIU, Antonia COLIBAȘANU, Raluca PRUNA, 
Sebastian BURDUJA, George CREȚU), organizată de Oxygen Events & Banca Transilvania, București, 
6 aug.2020 

• moderator webinar ”Trecut, prezent și viitor: conviețuirea orașului cu virusul” (alături de Michel 
LUSSAULT, Oana BADEA și Vera MARIN), organizat de Institutul Francez din Româniaîn parteneriat 
cu MKBT : Make Better, București-Lyon-Aiud, 27 mai 2020.  

• turul ghidat "Bucureștiul și cutremurele" la 43 ani de la cutremurul din 4 martie 1977 (împreună cu 
Dragoș TOMA-DANILA, Mihai ȘERCAIANU), organizat de Institutul Național pentru Fizica 
Pământului, Universitatea din București, MKBT: Make Better, Asociatia Cultour, Rezistența 
Urbană și Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri., București, 4 martie 2020. 

• moderator al workshopului ”Infrastructura rutieră și feroviară pentru afaceri, logistică și navetă”, 
organizat de Consiliul Județean Ilfov și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 4 martie 
2020, București  

• plenary speaker în cadrul sesiunii ”Ce au vrut românii acum 30 de ani? Întrebare pentru 21 de 
milioane de români” (alături de Florentina NIȚU și Claudiu SĂFTOIU), în cadrul conferinței ”Economia 
României la 30 de ani de la căderea comunismului”, organizată de Oxygen Events, CEC Bank, Banca 
Transilvania, București, 27 febr.2020.  

• plenary speaker cu tema ”Cauzele și efectele expansiunii urbane” în cadrul workshopului 
”Extinderea necontrolată a localităților și utilizarea durabilă a terenurilor”, organizat de Consiliul 
Județean Ilfov și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 26 febr.2020, București 

• plenary speaker în cadrul conferinței „București, oraș european” (alături de Teodor FROLU și 
Edmond NICULUȘCA ; moderator de Matei MARTIN), organizată în cadrul programului „Conversații 
la muzeu”, Muzeul Național Cotroceni, București, 25 februarie 2020. 

• plenary speaker cu tema ”(Re)construirea comunităților ca factor determinant pentru succesul 
proiectelor dedicate patrimoniului cultural” în cadrul mesei rotunde cu tema ”Patrimoniul cultural: teme 

https://www.facebook.com/AsociatiaCultour/?__tn__=K-R&eid=ARAlk68cvW1PjcDMbJttcrllLHtpMmzWpXRyS7X9W5m6O9mjVJyobxFeXdo9biOv5qbxSHbRbhZfLVN8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHf64wAzcFxyvWKxWDuhsKhFNjZygPGUL6zcn7C7XkigY8xwOnWkHaaE4DozIvXp7kH30vslPjSy3bfR-JYarA6yYa9TXy44FfU9zfPMU16_1k_P0H4u_zlonQUFF2751KzGHa2KLT2ggIB7BdGX_YTFLXP7w-EcWo8LEMA-TJdOqy9YTpUZfkVKkorw8FjP-52Zqb4qoMa45-vIH3ITh3hWEPs-3wlYzE3HgU8NHk2LQXOI2EjcfzwcmaimkDI1Bqpi--4Qqem0sCctUQWasoTnjNO__MoI83IfHnuq4IQfgT0rvH-kfOB7i2TFzJgEab_f6pRCEb8pikMfs6PSTKRQ
https://www.facebook.com/rezistenta/?__tn__=K-R&eid=ARDFtROArn-tBUzrbGEykGJWUrzUKj9_crfUcVYA58f2e6I1T_8wqbNUotaj4-3tY8QZffdkNRKyOv18&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHf64wAzcFxyvWKxWDuhsKhFNjZygPGUL6zcn7C7XkigY8xwOnWkHaaE4DozIvXp7kH30vslPjSy3bfR-JYarA6yYa9TXy44FfU9zfPMU16_1k_P0H4u_zlonQUFF2751KzGHa2KLT2ggIB7BdGX_YTFLXP7w-EcWo8LEMA-TJdOqy9YTpUZfkVKkorw8FjP-52Zqb4qoMa45-vIH3ITh3hWEPs-3wlYzE3HgU8NHk2LQXOI2EjcfzwcmaimkDI1Bqpi--4Qqem0sCctUQWasoTnjNO__MoI83IfHnuq4IQfgT0rvH-kfOB7i2TFzJgEab_f6pRCEb8pikMfs6PSTKRQ
https://www.facebook.com/rezistenta/?__tn__=K-R&eid=ARDFtROArn-tBUzrbGEykGJWUrzUKj9_crfUcVYA58f2e6I1T_8wqbNUotaj4-3tY8QZffdkNRKyOv18&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHf64wAzcFxyvWKxWDuhsKhFNjZygPGUL6zcn7C7XkigY8xwOnWkHaaE4DozIvXp7kH30vslPjSy3bfR-JYarA6yYa9TXy44FfU9zfPMU16_1k_P0H4u_zlonQUFF2751KzGHa2KLT2ggIB7BdGX_YTFLXP7w-EcWo8LEMA-TJdOqy9YTpUZfkVKkorw8FjP-52Zqb4qoMa45-vIH3ITh3hWEPs-3wlYzE3HgU8NHk2LQXOI2EjcfzwcmaimkDI1Bqpi--4Qqem0sCctUQWasoTnjNO__MoI83IfHnuq4IQfgT0rvH-kfOB7i2TFzJgEab_f6pRCEb8pikMfs6PSTKRQ
https://www.facebook.com/Asociatia-Inginerilor-Constructori-Proiectanti-de-Structuri-256300424399840/?__tn__=K-R&eid=ARCHTAuMg9cH7Oq7zJ2niUKjFda4LeZn2uvQG_88P-p6agKgX9oPAzcw_sGK10v9HVIUvmNEnzEyOwsW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHf64wAzcFxyvWKxWDuhsKhFNjZygPGUL6zcn7C7XkigY8xwOnWkHaaE4DozIvXp7kH30vslPjSy3bfR-JYarA6yYa9TXy44FfU9zfPMU16_1k_P0H4u_zlonQUFF2751KzGHa2KLT2ggIB7BdGX_YTFLXP7w-EcWo8LEMA-TJdOqy9YTpUZfkVKkorw8FjP-52Zqb4qoMa45-vIH3ITh3hWEPs-3wlYzE3HgU8NHk2LQXOI2EjcfzwcmaimkDI1Bqpi--4Qqem0sCctUQWasoTnjNO__MoI83IfHnuq4IQfgT0rvH-kfOB7i2TFzJgEab_f6pRCEb8pikMfs6PSTKRQ
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actuale” (alături de Ștefan BÂLICI, Ana-Maria ZAHARIADE, Richard EDWARDS, Mădălina TURZA, 
Teodor HARTEL), Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului Național al Patrimoniului, 
11.dec.2019, București.  

• plenary speaker cu tema ”Migrația: impactul economic, social și teritorial” în cadrul panelului” 
Resursa umană și viitorul muncii” (alături de Alexandru DASCĂLU, Sorin FAUR, Carmen BURTEA, 
Antoaneta BANU, Liviu ROGOJINARU, Dorin BODEA) din cadrul conferinței”România Încotro ? 
Economia României Despre economia la final de ciclu, piața de capital și anticipații 2020”, organizat 
de Oxygen Events, World Trade Center București, 10 dec.2019, București 

• plenary speaker în cadrul panelului ”Valori autentice și povești de viață: Un portret succint Drag de 
Romania” (împreună cu Gabriela Szabo, Alex Găvan, Daniel Mischie, Loredana Preda), conferința 
”Lecții invățate & Gala Performanței”, organizat de Oxygen Events, Palatul CEC, 21 nov.2019, 
București. 

• plenary speaker în cadrul dezbaterii”Rewiewing social housing legislation in Romania: Facilitating 
acces to social housing for vuklnerable population” (alături de A.DOHOTARU, P.MANOLE, 
M.UNGUREANU, E.PĂNESCU și M.NEAGU), în cadrul conferinței anuale ”HOUSING FORUM 
2019.Talks That Built”, organizat de Habitat for Humanity în colab.cu MKBT:Make Better, 
11.nov.2019, Halele Carol, București.  

• plenary speaker cu tema ”Cadrul legislativ și operațional pentru recunoașterea și îmbunătățirea 
condițiilor de viață în cadrul așezărilor informale din România – L.151/2019”, conferința ”Măsuri 
destinate accelerării incluziunii sociale a romilor în domeniul locuirii”, organizată de Ministerul 
Fondurilor Europene și Agenția Națională pentru Romi, 29 oct.2019, Sinaia.  

• plenary speaker cu tema ”La régularisation des habitats informels en Roumanie”, conferința 
”Citoyens européens vulnérables en mobilité”, panel ”Quelles réponses apporter? Des exemples en 
matière d’accès au logement en France et en Roumanie”, organizat de DIHAL – Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, Ministère de la Cohésion des Territoires et 
des Relations avec les Collectivités Territoriales, 3 oct.2019, Paris.  

• « Le changement de paradigme de la planification urbaine dans la nouvelle Roumanie après la 
Grande Guerre », conferinta « 1919, les quatre saisons de l’urbanisme », organisée par le Musée 
d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) et le Groupe de recherche Inventer le Grand Paris (IGP), 
18.apr.2019, Suresnes, Franța. 

• plenary speaker cu tema “Politici de locuire și mobilități rezidențiale în București - oportunități, 
constrângeri, strategii, rezultate”, in cadrul cea de-a VIII-a ediție a Conferinței de Design BIFE SIM / 
Panelul ”Sociologia locuirii” (alături de Ioana Ciocan și Ilinca Păun Constantinescu), organizată 
de Centrul Expozițional ROMEXPO București, împreună cu magazinul de design 
românesc Dizainăr și Revista ”Atelierul”, 14 sept.2019, ROMEXPO, București 

• participare (ca repezentant desemnat al MCIN) la dezbaterea publică organizată de MDRAP cu tema 
''Strategia de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului imobiliar național de clădiri 
rezidențiale și nerezidențiale, publice și private. Sesiune de consultări cu factorii interesați'' - proiect 
“Consolidarea capacitații de planificare strategica a MDRAP in renovarea fondului construit național din 
perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic, COD MYSMIS 127562 / COD SIPOCA 606”, 11 
sept.2019, București 

• moderator consultare publică cu locuitori din Cetatea Sighișoara privind proiectul ”Restaurare și 
punere în valoare a fortificațiilor Sighișoarei” (alături de Ștefan BÂLICI și Ovidiu 
MĂLĂNCRĂVEAN), organizată de Institutul Național al Patrimoniului și Primăria Municipiului 
Sighișoara, 9 august 2019, Sighișoara.  

• participare First International Expert Workshop “Housing Policies in the European Union”, Institut 
Wohnen und Umwelt (IWU – Institute for Housing and Environment / Institutul pentru Locuire și 
Mediu) & Technische Universitat Darmstadt / Institute of Political Studies, 24-25 iunie 2019, Berlin 

• plenary speaker conferință publică “Conacele din România - ieri și azi. O geografie istorică, socială 
și culturală”, Casa de Cultură a Studenților / Universitatea din București, 20 mai 2019, București.  

• « Census Romania 2021 - needs and expectation. The role of statistical data in creating and 
evaluating territorial public policies », prezentare susținută în cadrul International conference 
”Population Census, 2020 round and post 2020: from traditions to modernism”, organizata în cadrul 
Președenției României a Consiliului Uniunii Europene, 8-9 aprilie 2019, Institutul Național de Statistică, 
București 

• plenary speaker conferință publică “Conacul de la marginea satului – o perspectivă culturală, socială 
și geografică asupra conacelor din România, la 70 de ani de la „noaptea moșierilor” (2 martie 1949)”, 

https://www.facebook.com/events/2406120746335204/
https://www.facebook.com/RomexpoSA/
https://www.facebook.com/dizainar/
https://www.facebook.com/revista.atelierul/
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parteneri Universitatea din București, asociațiile RHABILLAGE și ARCHÉ, coordonator Georgeta 
FILITTI, Arhivele Naționale ale României, 27 martie 2019.  

• plenary speaker dezbatere “Dezvoltare imobiliară și planificare spațială în România. Convergență sau 
divergență?”, organizată de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, în cadrul Târgului 
CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2019 – ROMEXPO, 14 martie 2019, București 

• participare Conferința la Nivel Înalt pentru cadrul UE al Strategiilor Naționale pentru Incluziunea 
Romilor, organizata în cadrul Președenției României a Consiliului Uniunii Europene, 4-5 martie 2019, 
Bucuresti 

• Turul ghidat "Bucureștiul și cutremurele" la 42 ani de la cutremurul din 4 martie 1977 (împreună cu 
Dragoș Toma-Dănilă și Mihai Șercăianu), organizat de Institutul național pentru Fizica Pământului, 
Universitatea din București, MKBT: Make Better, București, 4 martie 2019. 

• participare dezbatere “Locuire precară și intervenții pentru îndreptarea injustiției spațiale”, în 
cadrul atelierului de lucru cu tema “Inegalități spațiale și locative, dezvoltare teritorială și efectele 
acestora asupra comunităților rome din România”, organizat de Agenția Națională pentru Romi și 
Fundația Desire, organizație parteneră în proiectul de cercetare RELOCAL (Resituating the Local in 
Cohesion and Territorial Development, http://relocal.eu), 30 ian.2019, București. 

• trainer sesiune ”Politici de locuire, dezvoltare locală” în cadrul Programului de Excelenta în Politica 
- Grupa Administrație Publică, organizat de Konrad Adenauer Stiftung, 24-26 ian.2019, Iasi 

• plenary speaker cu tema “Politicieni și primari juriști care au marcat destinul Capitalei”, conferință 
susținută în cadrul reuniunii anuale a Camerei Notarilor Publici ai Municipiului București, 20 oct.2018, 
Sala Radio Bucuresti 

• participare dezbatere “Good practices and inspiration” și organizare tur ghidat “Housing in 
Timișoara” în cadrul conferinței internaționale “Affordable Housing, Integrated Policies”, organizat de 
MKBT: Make Better și BETA 2018 (2018 Architecture Biennale of Timișoara), Timișoara, 12 oct. 2018  

• participare la cea de-a 12-a reuniune a “European Platform for Roma”, cu tema “Health and 
Housing Inequalites Endured by Roma”; coordonator grup de lucru tematic Informal Settlements in 
Europe, Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție, 8-9 oct. 2018, Bruxelles, 

• participare masă rotundă privind dezvoltarea și planificarea urbană în cadrul “Urban Talks » (alături 
de I.Bolojan, Gh.Falcă, N.Robu, Barbu Mateescu), coordonator Grațian Mihăilescu, organizat de 
UrbanizeHub și Universitatea de Vest Timișioara, Timișoara, 28 sept.2018 

• speaker la vernisajul expoziției „România Mare în reprezentări cartografice“ (alături de Ioan Aurel 
POP, Răzvan THEODORESCU, Bogdan SIMIONESCU, Mariana RADU), 23 oct.2018, Biblioteca 
Academiei Române, București https://biblacad.ro/expo2018RomaniaMare.html 

• plenary speaker la ”HOUSING FORUM 2018. Talks That Build” organizat de Habitat for Humanity 
România, și moderator al atelierului ”Așezările informale – În căutarea de soluții legislative și 
operaționale adecvate”, Bucuresti, 12 sept 2018 

• coordonator (alături de Claudiu RUNCEANU) și moderator al seminarului internațional «Terenul - 
cheia dezvoltării urbane durabile » - organizat de Ambasada Franței la București / Institutul Francez ȋn 
parteneriat cu Universitatea din București – Facultatea de Geografie, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) – Facultatea de Urbanism şi Agenția Națională pentru Renovare 
Urbană (ANRU) - Franța, UAUIM București, 22 octombrie 2018 

• organizator și moderator conferinta ”Rolul politicilor funciare în planificarea urbană și teritorială 
durabilă” , cu participarea dlui Bertrand LEROUX (CEREMA, Nantes) și Wilfrid GEILLER (ANRU, 
Paris), Cercul studențesc de planificare urbană și teritorială / Facultatea de Geografie, 22 oct.2018 

• plenary speaker în cadrul Atelierului de cunostințe despre patrimoniu, pentru liceenii înscriși la 
atelierele de fotografie desfășurate în cadrul proiectului “Arta fotografica antropologica” (împr.cu 
Cristina IORDACHE), organizat de East Movies SRL și cofinantat de AFCN in cadrul ariei tematice 
“Educatie prin cultura”, 6 oct.2018, Brănești, jud. Ilfov. 

• conferință publică “Bucureștii Noi - de la comună suburbană la arondisment”, la invitația Grupului 
de Inițiativă Civică Bucureștii Noi, Biblioteca D.Bolintineanu, București, 19 sept.2018 

• “Locuire și planificare teritorială – locuințe de calitate, acces la servicii și infrastructură”, 
conferința-atelier “Locuirea în România – între realitate și proiect” (alături de R.Pătrășconiu, 
C.Runceanu, C.Berescu, M.Gafar și C.Fecioru), organizată de Habitat for Humanity Romania, The 
Institut, București, 9 iulie 2018.  

http://relocal.eu/
https://biblacad.ro/expo2018RomaniaMare.html
https://www.facebook.com/wilfrid.geiller.3?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARB9Zdc6bSdiPk11HjV9UemjEp6rOxKt1AJe_NJkwTgUMaD2bL_uvJoNAWAxjPWRBqSp6qBBlWIRD6pW&hc_location=profile_browser
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• “L’influence française sur les systèmes roumains de gouvernance et planification urbaine et 
territoriale” – conférence internationale « Histoire et perspectives des relations géographiques 
roumaine-françaises », organizat de Academia Română - Inst.de Geografie, Facultatea de Geografie - 
Univ.București, Institutul Francez, 18-20 iunie 2018.  

• moderator sesiune tematica “Villes et sociétés en mouvement” (împreună cu Nathalie Lemarchand, 
Univ.Paris 8) - conférence internationale « Histoire et perspectives des relations géographiques 
roumaine-françaises », organizat de Academia Română - Inst.de Geografie, Facultatea de Geografie - 
Univ.București, Institutul Francez, 18-20 iunie 2018. 

• participare dezbateri și raportor panel “Rețeaua de servicii sociale / servicii complementare locuire”, 
conferința “Costul nemuncii și necesitatea investiției în politici de activare pentru cei aflați în situație de 
sărăcie, excluziune și marginalizare”, organizat de Ateliere fără Frontiere, la Penitenciarul Jilava, 14 
iunie 2018.  

• “Geografie și politică. Rolul lui Emmnuel de Martonne în trasarea granițelor României” – conferința 
“România la Centenar. Evocări, mize geopolitice, proiecte naționale. Rolul lui Emmanuel de Martonne”, 
Universitatea de Vest Timișoara, 6 iunie 2018.   

• "Brownfield and urban regeneration. Challenges, stakeholders and tools of urban planning in 
Romania" (în colab.cu M.Șercăianu și A.M.Elian), International Workshop on Urban Regeneration. 
Recycling Urban Voids in Post-Socialist Cities - Methods and Actions to Achieve Urban Regeneration, 
“Babeş-Bolyai” University, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, 31 mai-2 iunie 2018 

• “Periplu prin casele locuite de Simion Mehedinți” și “Note privind reforma învățământului realizată 
de ministrul Simion Mehedinți” , în cadrul simpozionului “Centenarul Marii Uniri.Perspective 
geografice”, Colegiul Național Unirea – Focșani, 26 mai 2018.  

• “Renewals of planning and territorial governance in Romania - between the policies and politics”, 
conferinta “Spaces crossing borders. The First Central and Eastern European Planning Conference”, 
Corvinus University of Budapest, Budapesta, 23-24 mai 2018 (www.uni-
corvinus.hu/SCB_AbstractBook ) 

• participare dezbatere “Locuirea accesibilă - perspective globale și locale”, organizată de Habitat for 
Humanity Romania (alături de Florin Manole, Irina Nichifor, R.Pătrășcoiu, D.Vâlceanu, T.Ionescu, 
Al.Ghiță), La Firul Ierbii, București, 25 mai 2018. 

• “The Shadow of “Great Earthquake” and Sustainable Bucharest. Shared Responsibilities and 
Disaster Risk Management” (în colab.cu M.Șercăianu și I.Nenciu), conferința “The 12th International 
Conference on Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management - ELSEDIMA 
2018” - “Babeş-Bolyai” University, Faculty of Environmental Science and Engineering & Research 
Institute for Sustainability and Disaster Management based on High Performance Computing 
(ISUMADECIP), Cluj-Napoca, 17-19 mai 2018 

• participare conferință “Roma and the post 2020 cohesion policy: challenges and opportunities”, 
organizată de The Roma Standing Conference - Bulgaria, the Open Society European Policy Institute, 
the European Roma Grassroots Organizations Network, the European Network Against Racism, the 
European Public Health Alliance, and the European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup, 
Parlamentul European, Bruxelles, 26 aprilie 2018. 

• participare dezbatere “Locuirea colectivă, încotro?” (dezbatere în cadrul proiectului “Locuire în 
România, în ultimii cincizeci de ani”- BETA 2018), organizată de Ordinul Arhitecților din România, 
MKBT: Make Better și Idei la Gram, București, Complex Iride Bussines, 17 aprilie 2018. 

• referent lansare carte ”Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944)” autor : Irina 
Calotă, gazda evenimentului: Șerban Țigănaș, președintele OAR - invitați: Ana Maria Zahariade, 
Nicolae Lascu, Bogdan Suditu, 16 aprilie 2018, Ordinul Arhitecților din România, București. 

• participare dezbatere “S.O.S Locuirea informală în România” (dezbatere în cadrul proiectului No 
man’s land), organizată de MKBT: Make Better și Fundația PACT, București, ARCUB-Sala Arcelor, 19 
martie 2018 

• moderator dezbateri din cadrul Conferinței internațională „Rencontres européennes de Transylvanie » 
organizată de Ambasada Franței și Institul Francez, cu tema „Comment réussir la transition vers une 
ville plus durable ? », Cluj-Napoca și Alba Iulia, 14-16 martie 2018, pentru:  

 a) sesiunea plenara “Introduction et présentation de l’Etat des lieux franco-roumain sur les enjeux 
d’une transition vers une ville plus durable » ;  

http://www.uni-corvinus.hu/SCB_AbstractBook
http://www.uni-corvinus.hu/SCB_AbstractBook
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 b) atelier « La planification urbaine et l’utilisation d’outils de connaissance du territoire pour faciliter 
la gouvernance de la ville durable » ;  
 c) atelier « Croissance urbaine et étalement urbain, quelles conséquences pour le développement 
durable ? ». 

• “Disfuncții în organizarea administrativă și teritorială a Municipiului : un singur București, nu 7!!  
Inițiativă Lege pentu București” , conferință publică, Facultatea de Geografie - Universitatea din 
București, 23 nov.2017 

• “Planificare, derogare, gentrificare ȋn dinamica socio-rezidenţială a cartierului Griviţa (Bucureşti) / 
Planning, deviations, and gentrification in the socio-residential dynamic of Griviţa neighborhood 
(Bucharest)” (în colab.cu Anastasia Ghiulamila,  Mihai Tentiș, Aurel Gheorghilaș), Conferinţa anuală a 
Facultăţii de Geografie "Geographical Sciences and Future of Earth", Bucureşti, 18 nov.2017 

• “Evaluarea stării monumentelor istorice din Municipiul Bucureşti. Contribuţii de geografie culturală 
şi GIS / Evaluating the status of Bucharest’s historic monuments. Cultural geography and GIS 
contributions” (în colab.cu Mihai Tentiș, Aurel Gheorghilaș, Alina Mareci), Conferinţa anuală a 
Facultăţii de Geografie "Geographical Sciences and Future of Earth", Bucureşti, 18 nov.2017 

• moderator al sesiunii “Territorial, Economic and Social Processes” (înpreună cu Ramona Ivan) în 
cadrul conferintei “Geographical Sciences and Future of Earth”, Universitatea din Bucuresti, 18-19 
nov.2017 

•  “Politiques d’habitat et inégalités territoriales en Roumanie”, conferință-dezbatere în 
cadrul  STUDY TRIP TO BUCHAREST Master Stratégies Territoriales et Urbaines/ Urban and 
Regional Policy Sciences Po Urban School, Paris , 14 nov.2017, București  

• participare dezbatere asupra filmului documentar “Matache” (film premiat de catre AFCN) și 
lansare  platforma  http://platformamatache.ro/., (împreună cu Vlad Alexandrescu, Dragoș Lumpan si 
Mugur Grosu), organizată de Revista Zeppelin, 10 nov.2017 

• “Locuințe și locuitori din Bucureștiul de demult: stiluri de viață și reguli de constucție de-a lungul 
timpului“, tur ghidat în cadrul Urban Eye Festival 2017, Bucureşti, 4 nov.2017 

• Participare dezbatere despre problematica locuințelor sociale și Europa și România, după vizionarea 
filmului “Dispossession: The Great Social Housing Swindle” (UK, 2017), în cadrul Urban Eye Festival 
2017, București (http://urbaneye.ro/films/dispossession-the-great-social-housing-swindle/), Bucureşti, 3 
nov.2017 

• “Bucureștiul primarilor interbelici. Repere pentru o geografie urbană și socială”, tur ghidat în 
cadrul “Săptămânii altfel”, organizată de Asociația Studenților Geografi, Facultatea de Geografie / 
Universitatea din București, 3 nov.2017 

• « Dezvoltarea urbană interbelică a zonei Bălcescu-Magheru din Bucureşti», dezbatere şi vernisaj 
expozitie foto organizate în cadrul acţiunilor Inițiativei Civice Bloc Wilson, Bucureşti, 28 oct.2017 

• “Riscul seismic și impactul asupra  orașului și locuitorilor săi. Acțiuni, opinii și date din teren” în 
cadrul dezbaterii publice “Măsuri și politici publice destinate diminuării vulnerabilității orașelor expuse 
la risc seismic” organizate în cadrul proiectului ALERT, organizat de  MKBT: Make Better, 
Observatorul Român de Sănătare, ISU, 14 septembrie 2017 

• “Locuirea decentă și accesibilă în România - norme, semnificații, piedici si soluții”, atelier destinat 
reprezentanților autorităților publice locale din jud.Suceava participanți la șantierul  voluntarilor 
organizat de Habitat pentru Umanitate. Rădăuți, 7 septembrie 2017 

• “Bucureștiul prin hărți: o geografie socială dinamică”, conferință publică organizată de Serviciul 
Municipiului București al Arhivelor Naționale în cadrul seriei “Povești din București”, București, 15 
iunie 2017  

• “Territorial planning and housing”, în cadrul « HOUSING FORUM 2017. România, mai aproape de 
acasă. Inițiative și politici pentru ca fiecare om să aibă o locuință accesibilă și eficientă energetic» 
organizat de Habitat for Humanity România, panel ”Locuințe accesibile, obiectiv sustenabil al așezărilor 
umane” (Facilitator: Andreea Buzec), Bucuresti, 18 mai 2017 

• “Comunicarea programelor de consolidare existente și încurajarea abordării participative”, în 
cadrul “Watch Day Bucureștiul Vulnerabil – Dezbatere. Lansare de carte“, organizat de CRIDL, MKBT, 
OAR, ARCUB-Gabroveni, Bucuresti, 3 martie 2017 

http://platformamatache.ro/
http://urbaneye.ro/films/dispossession-the-great-social-housing-swindle/
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• „Informal Settlements of the Roma Communities in Romania” (în colab.cu D.G.Vâlceanu, C.Ivana, 
Th.Cepraga), Conferința Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for 
Geography, București, 18-19 nov.2016 

• Moderator al sesiunii 4.3 Cities, urbanizations, planning: Concentrations is the rule; Convergence is 
the objective; Integration is the answer din cadrul Conferinței Re-shaping Territories, Environment and 
Societies: New Challenges for Geography, București, 18-19 nov.2016 

• „Old Lost Occupations.Cartographic Evidence of Bucharest from the Mid-Nineteenth Centrury” (în 
colab.cu G.Osaci-Costache, O.Cocoș), Conferința Re-shaping Territories, Environment and Societies: 
New Challenges for Geography, București, 18-19 nov.2016 

• Participare conferință „Incluziune Socială și Pachetul Anti-Sărăcie - rezultate de etapă”, 
Organizatori: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul 
Fondurilor Europene, sub egida Cancelariei Prim-Ministrului, Palatul Victoria, Guvernul României, 
18 oct.2016 

• “The history of Bucharest in Romania, in Eastern Europe, in Europe, in the world”, - the 2016 
INURA Conference in Bucharest “City in transitions. Spaces of confusion, Places of hope”, Bucharest, 4 
sept. 2016 

• “Limitări de mediu și juridice ale acțiunilor publice privind planificarea și legalizarea așezărilor 
informale din România” (în colab.cu D.G.Vâlceanu, C.Ivana), Cea de-a XI-a ediție a Simpozionului 
Internațional "Present Environment & Sustainable Development" (PESD), Iași, 3-5 iunie 2016. 

• “Reziliența socio-spațială a orașelor din România – context ideologic și economic” (în colab.cu 
L.Dumitrache, D.G.Vâlceanu, M.Nae, D.Vârdol), Cea de-a XI-a conferinţă de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială “Cercetări integrate pentru orașe 
reziliente, confortabile și sigure”, INCD URBAN-INCERC, București, 13 mai 2016 

• „Locuința socială în politicile de locuire din România - o perspectivă diacronică”, Conferința 
București-Paris. Atelier de cooperare organizat de Primăria Municipiului București și Primăria Parisului, 
București, 1-3 febr.2016.  

• „Locuinţa socială în Municipiul Bucureşti- o responsabilitate partajată şi incoerent asumată/aplicată 
de administraţiile publice locale”  Conferinţa de lansare a raportului „ Locuirea socială în București 
Între lege și realitate”, organizată în cadrul proiectului „Găsește o Casă! Creșterea transparenței și 
accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale”, Centrul pentru Dezvoltare Urbană și 
Teritorială și Centrul Român de Politici Europene, București, 21 ian.2016. 

• “GIS datasets - the foundation for analysis of health care patterns and ageing in Romania”, (în 
colab. cu G.Simion, L.Dumitrache, M.Nae), ECOSMART International Conference – Environment at a 
CrossrOards: SMART approaches for a sustainable future, Bucharest, November 12-15, 2015 

• “Geografii alternative: Bucureștii din cărți și hărți”, conferință în cadrul “Săptămânii altfel”, 
organizată de Asociația Studenților Geografi, Facultatea de Geografie / Universitatea din București, 2 
nov.2016  

• „Perspectivă critică asupra locuinţei sociale / locuinţei publice din România”, Conferinţa “Locuinţa 
socială în România - actori şi perspective”, organizată de Policy Center.Roma& Minorities şi Societatea 
Academică Română, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Bucureşti, 6 iulie 2015 

• “Los asentamientos informales de Rumanía: la evaluación del habitat y la calidad de la vida” (în 
colab. cu Vâlceanu D.-G., S.B., Toth G., Ivana C.), Cel de-al XIII-lea Congres de Psihologie Ambientală, 
Granada, Spania, 23-26 iunie 2015.  

• „Social housing in Romania / Locuinţa socială din România” (în colab.cu Daniel-Gabriel Vâlceanu ), 
9th Alma Mater University of Sibiu International Conference „Societal Challenges for Excellence in 
Research and Innovation”, Sibiu, 28-30 Mai 2015, Sibiu 

• moderator al Focusului  „Dezvoltarea economică: O competență partajată între local și regional?”, 
din cadrul conferinţei „Dezvoltare Regională”- Un joc de hărți. Finanțari, investiții & responsabilități 
administrative”, Oxygen-Event Romania, Ediția a 2-a, Bucureşti, 19 mai 2015. 

• “Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/limitată şi amplasare a mijloacelor de publicitate în 
România – elemente tehnice, geospaţiale şi operaţionale de planificare urbană” (în colab. cu Mihai 
Tentiş), Conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei de 
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială  “65 de 
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ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. de la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-
2015”, Bucuresti, 13-15 mai 2015 

• “Dinamicile fondului de locuinţe urbane şi rurale din România - o perspectivă geografică” (în colab. 
cu Daniel Vîrdol, Liliana Dumitrache, Daniel-Gabriel Vâlceanu), Conferinţa aniversară a INCD 
URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia 
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială  “65 de ani de cercetare în construcţii, 
arhitectură şi urbanism. de la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015”, Bucuresti, 13-15 mai 
2015 

• “La creation de regions en Roumanie et enjeux de developpement“, la Université d’Angers, Faculté 
de droit, d’économie et de gestion, le Centre Jean BODIN Recherche juridique et politique, Angers, 9 
febr.2015 

• “(Re)naming the places - ideological and cultural meanings in Romania” (în colab. cu I.Nicolae, 
C.Buterez), Symposion on Place-names changes organised by Joint IGU/ICA Commission/Working 
Group on Toponymy, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma – Italia, 17-18 nov.2014 

•  „Schimbarea numelor de localități și de străzi în România – o perspectivă normativă, ideologică și 
identitară”, Conferința Natională de Toponimie și Geografie Istorică „NUMELE DE LOCURI: 
MEMORIE, PATRIMONIU, IDENTITATE”, București, 24 octombrie 2014.  

• președinte al Comitetului de Organizare a Conferinței Nationale de Toponimie și Geografie Istorică 
„NUMELE DE LOCURI: MEMORIE, PATRIMONIU, IDENTITATE”, București, 24 octombrie 2014 

• „Disparităţi socio-geografice privind aşezările informale în România”  (în colab. cu D.G. 
VÂLCEANU, Georgiana TOTH, Cristina IVANA), A 6-a Conferinţă Internaţională şi a 10-a Aniversare 
a Centrului de Geografie Regională, având ca temă: “Disparităţi regionale şi dezvoltare regională: de la 
cercetare ştiinţifică la recomandări de politici”, Cluj-Napoca, 18-19 octombrie 2014. 

• moderator al sesiunilor „Des nouveaux services pour de nouveaux besoins : services publics, aide à 

la personne et à la mobilité” și „L’action des autorités locales pour la création de services” din cadrul 

seminariilor itinerante Les Rencontres Européennes de Transylvanie «Ruralité et Innovations» (Cluj-

Napoca / Târgu Mureş / Sibiu – 8-10 oct.2014) organizate de Ambasada Franței și Institutul Francez din 

București, Târgu Mureș, 9 octombrie 2014 (http://issuu.com/ifcluj/docs/ret2014).  

• „Durabilitatea şi exemplaritatea iniţiativelor autorităţilor publice în domeniul dezvoltării urbane şi 

teritoriale” (în colab. cu D.G. VÂLCEANU), Cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei de cercetare în 

construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Dezvoltarea durabilă 

a mediului construit – de la viziune la realitate”, organizată de Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, 3 octombrie 

2014. 

• „Locuire și mobilitate durabilă”, Conferința „Reconfigurarea spațiului stradal și impactul mobilității 

asupra sitului urban” – organizată în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității (16-22 septembrie 2014) 

de Club Metropolitan – Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) și Universitatea din București, 

Facultatea de Geografie, București, 20 septembrie 2014.  

• „Considérations géographiques sur l’émergence et le développement de l’habitat informel en 

Roumanie” (în colab cu D.G.Vâlceanu), Vème Colloque International Roumain-Franco-Algérien „La 

gestion du territoire, des aléas et de la ville”, București, 27 Mai 2014. 

• „Using ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis) to study the demographic disparities in the areas 
with low urban polarization in Romania” (în colab cu D.G.Vâlceanu, M.Nae, G.Simion, D.Vârdol), 
Conferința Internațională ”Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary”, 16-17 mai, 2014, 
Timișoara.  

• „Spatial dynamic of the Romanian state - toponymic aspects” (în colab. cu I.Nicolae, C.Buterez), 
Conferința Internațională ”Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary”, 16-17 mai, 
2014, Timișoara. 

• Moderator (împreună cu Paul Woodman - UK) al secțiunii 2 „Critical Toponimy, Collective Memory 
and Spatial Identity” a Conferinței Internaționale ”Academic Geography of Timișoara at the 55th 
Anniversary”, 16-17 mai, 2014, Timișoara 

http://issuu.com/ifcluj/docs/ret2014
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• „Particularități ale morfologiei sociale și spațiale a așezărilor informale din România” (în colab. cu 
D.G.Vâlceanu), Cea de-a VII-a Conferințade cercetare în construcții, arhitectură, urbanism și dezvoltare 
teritorială a INCD URBAN INCERC „Competitivitate Durabilă”, 9 mai 2014, București.  

• Participant la masa rotundă privind Cercetarea dedicată problematicii regionalizării României 
(alături de I.Ianoș, L.Ianăși, O.Mândruț, G.Pascariu, Al.Sandu, M.Enache, C.Sârbu, I.Al.Petrișor), Cea 
de-a VII-a Conferințade cercetare în construcții, arhitectură, urbanism și dezvltare teritorială a INCD 
URBAN INCERC „Competitivitate Durabilă”, 9 mai 2014, București.  

•  „Le rôles des citoyens dans la construction et développement de la zone metropolitaine de Bucarest: 
entre participation civique et enjeux économiques individuelles”, Seminar Internațional 2H2S 
„Guvernancestrukturen und Metropolregion: Bürgerbeteiligung im internationalen Vergleich – ein 
interkutureller Ansatz / Gouvernance er région métropolitaine: la participation des citoyens – 
comparaison internationale, une approche interculturelle”, Humboldt Universität - Berlin / Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, Berlin, 10-12 aprilie 2014.  

• „Dinamici sociale și spațiale ale așezărilor informale din România – între organizare spontană, 
segregare și nevoia de planificare teritorială” (în colab. cu D.G.Vâlceanu), Conferința „Environment, 
Society and  Geospatial Technology” – Facultatea de Geografie, Universitatea din București, 16-17 
nov.2013, București 

• „Construcția și dinamica instituțională a spațiului de interfață urban-rurală în România – o 
abordare terminologică, ideologică și de reglementare” (în colab. cu L.Cîrnu), Conferința 
„Environment, Society and  Geospatial Technology” – Facultatea de Geografie, Universitatea din 
București, 16-17 nov.2013, București 

• „Fabricarea ţesutului periurban bucureştean - între mizele interesului privat şi interesul general” (în 
colab. cu L.Cîrnu), Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir” Ediţia a XXXIII-a 
18 -20 octombrie 2013, Iaşi 

• “Așezările informale în România - caracteristici şi tipologii spaţiale” (în colab. cu D.G.Vâlceanu), 
Conferința “Vechi și nou în urbanism, arhitectură, construcții, ”, Institutul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, București, 
18 aprilie 2013. 

• „Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România”, Conferința 
“Lansare Studii de Strategie și Politici – SPOS 2012”, Institutul European din România, București, 11 
aprilie 2013 

• “Provocările planificării spațiale la nivel național, regional, raional, municipal și comunal”, 
Seminar Regional în cadrul Proiectului de Twining “Consolidarea Capacităților în Dezvoltarea Regională 
în Republica Moldova”, Cahul - Rep.Moldova, 13 martie 2013. 

• „Perspective demografice determinate de dinamica migraţiilor în România” (în colab. cu D.Vârdol, 
G.Prelipcean, A.Stângaciu), Conferința „Understanding Land, People and Environment: Research and 
Teaching perspectives in Geography” – Facultatea de Geografie, Universitatea din București, 10-11 
nov.2012, București 

• Moderator secțiunea II.Aplicarea conceptelor de dezvoltare urbană durabilă în România – Workshop 
exploratoriu “Planificarea integrată și cercetarea interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă și 
competitivă a României” – organizat în cadrul seriei de manifestări "Diaspora in Cercetarea Stiintifica si 
Invatamantul Superior din Romania"; București – Institutun Național de Cercetare Dezvoltare pentru 
Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN INCERC, 26-27 septembrie 2012. 

• Administrative structures and territorial management - a geographical approach – Cea de-a 10-a 
Conferință Internațională de Geografie “Dinamici teritoriale și dezvoltare durabilă. Perspective 
europene”, Timișoara, 18-19 mai 2012  

• Moderator atelier de lucru - Indicatori privind coeziunea teritorială  - Conferinţa „Coeziune 
teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020. Contribuţii naţionale la dezbaterea 
europeană privind conceptul de coeziune teritorială”, 15 decembrie 2011,  Bucureşti. 

• Organizare conferința interdisciplinara (geografi, urbanisti, arhitecti, economisti) si interprofesionala 
(cercetatori, functionari publici, specialisti) cu participare internationala “Expansiune urbană şi 
transformări socio-demografice şi funcţionale ale zonelor periurbane din România”, în colaborare cu 
Universitatea din Bucuresti/Facultatea de Geografie, Universitatea de Urbanism si Arhitectura „Ion 
Mincu” si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 30 noiembrie 2011, Bucuresti. 
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• „Dinamica şi efectele  mobilităţilor rezidenţiale asupra teritoriilor periurbane” – conferință realizată 
in cadrul proiectului “Expansiune urbană şi transformări socio-demografice şi funcţionale ale zonelor 
periurbane din România”, 30 noiembrie 2011, Bucuresti  

• “Sistemul naţional integrat de observare a teritoriului în sprijinul fundamentării politicilor publice” – 
Reuniune tematică în cadrul Programului ESPON "Bazele de date - suport decizional pentru acţiunile de 
planificare teritorială”, București, Registrul Urbaniștilor din România, 17 noiembrie 2011. 

• “Models and tendencies in the development of human settlements in Romania – an environmental, 
landscape, quality of life and economical development approach” – Conferința international 
“Environment – Landscape – European Identity”, 4-6 noiembrie 2011, Bucuresti 

• “Dezvoltarea urbana integrata: planificare integrată, parteneriat public-privat şi finanţare”, 
workshop realizar de DISC (Duch Initiative for Sustainable Cities) în parteneriat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului, 17 octombrie 2011, Bucureşti 

• “Mobilities, Urban Sprawl and Socio-residential Changes of the Periurban Areas Around Bucharest” 
- Fourth International Workshop on Post-communist Urban Geographies Space, Culture and Transition in 
Post-socialist Cities, 14-17 September 2011, Bucuresti-Brasov.  

• „Les recompositions post-crise de la dynamique des territoires periurbains en Roumanie” - Seminar 
international “L’invention de nouveaux territorires, comparaisons europeennees” – 2H2s Consortiom 
europeen de recherches en sciences humaines et sociales, 18-23 iulie 2011, Angers – Val de Loire 
(Nantes, Saint Nazaire). 

• “Post-communist Re-interpretation – the Future of the Past in the Romanian Cultural Tourism”- 
Conferinta international “Challenges and Performance of the Post Socialist Tourism in Central Eastern 
European Countries”, 26-28 mai 2011, Bucuresti. 

• “Consideratii privind sectorizarea administrativã asupra abordarii integrate si unitare a dezvoltarii 
urbane. studiul de caz Municipiul Bucuresti” - Prima editie a Conferintei nationale de cercetare în 
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala “Dezvoltarea spatiala 
durabila - de la planificarea teritoriala la proiectarea constructiilor”, 29 aprilie 2011, Bucuresti 

• „Transformarea teritoriilor urbane în perioada tranziției în România – între practici private și 
mãsuri publice recente” - Conferinta Regionala de Urbanism „Starea Orasului, Radiografia Tranzitiei” - 
7 aprilie 2011, Iasi.  

•  “The relevant indicators and the territorial level of analysis for the characterization of the 
marginalized communities” – Conferinta “Making ERDF available for Financing Housing for 
Marginalized Communities”, 3 martie 2011, Praga. 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1463-roma-housing-conference-BSuditu-ppt.pdf ) 

• La politique de l’habitat en Roumanie - législation, acteurs et interventions, Ecole Nationale 
d’Administration, 20 martie 2010, Strasbourg. 

• L’etalement urbain en Roumanie – entre la reconstruction des territorires et une nouvelle géographie 
résidentielle, Seminar internaţional Romania-Franta-Algeria, 16 mai 2009, București 

• L’étalement urbain en Roumanie – sources, coûts et effets. Les mécanisme d’une nouvelle géographie 
résidentielle, Seminar internaţional 2H2S, România, 13 iulie 2009, București. 

• “Periferii spatiale – Periferii sociale”, conferință organizat de Fundatia Calea Victoriei, Bucuresti 20 
octombrie 2009, București 

• L’habitat des catégories défavorisées en Roumanie – législation, acteurs et interventions, Conferinţa 
regională “Action Positives”, Ambasada Franţei la Bratislava şi Ministerul Afacerilor Externe al 
Slovaciei, 27 nov.2008, Bratislava. 

• “Politicile de locuire în România – context național și european. Recomandări, reglementări, 
actori », Seminar organizat cu prilejul “Zilei Mondiala a Locuirii” de către UNESCO România și 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, 2 octombrie 2008, București. 

• The Villages in the City: the Caracteristics and the Recent Changes of Pavilionary Peripheric Areas 
in Bucarest, Regional Studies Association, Aalborg 2005 

• Les leçons du passe - les projets de l’avenir : conditions de l’habitat et politiques de l’habitat a 
Bucarest, RESTATE Conference, Ljubljana, 2005 

• PME - structures et effets territoriaux en Roumanie, Programe recherche 2H2S - Angers, 2005 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1463-roma-housing-conference-BSuditu-ppt.pdf
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• On the border of Bucarest: residential processes in the periurban and rural space in the post-
communist period, Regional Studies Conference - Angers, 2004  

• Politiques urbaines et initiatives entrepreneuriales dans le domaine du logement a Bucarest, 
Conferinta 2H2S Initiativa antreprenoriala si dezvoltare regionala - Potsdam, 2004 

• Bucarest – une ville a la recherche de son patrimoine, Séminaire de recherche sur patrimoine, 
Universite d’Angers, 2004 

• Connaître la mobilité résidentielle - un critère pour évaluer le développement social durable d’une 
ville (Bucarest), poster - Forum des doctorants, Angers, 2004 

• La mobilité résidentielle de la population de Bucarest, poster - Les doctoriales de Pays de la Loire, 
La Roche sur Yon 2004 : 

• L'héritage communiste dans la ville: appropriation et aménagement  de l'espace urbain a Bucarest – 
Sesiunea anuala a cercetatorilor CNRS, Universitatea din Rennes, Rennes - Franta, 2003 

• Marche libre du logement et mobilite residentielle a Bucarest – Forumul anual al Scolii Doctorale 
din Angers, Universitatea din Angers, Angers – Franta, 2003 

 

 
București, 8.febr. 2021 

Bogdan SUDITU 
 
 

 
  


