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FORUMUL
„70 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT HIDROTEHNIC SUPERIOR”
PRIMUL ANUNȚ

În urma reformei învățământului românesc, în anul 1948 se înființează Institutul de Construcții
București. În anul 1949 în cadrul Institutului ia ființă Facultatea de Poduri și Construcții Masive, care
funcționează trei ani cu o secție de Hidrotehnică și una de Poduri. Tot în anul 1949 se înființează secția
de Lucrări Edilitare în cadrul Facultății de Drumuri și Lucrări Edilitare. În anul 1952 secțiile de Hidrotehnică
și Lucrări Edilitare fuzionează și formează împreună Facultatea de Hidrotehnică.
Cu această ocazie aniversară, Facultatea de Hidrotehnică – UTCB împreună cu Asociația
Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene - APPFE dar și cu partenerii săi, vă invită să celebrăm
împreună 70 de ani de învățământ hidrotehnic superior în cadrul unui Forum care va avea loc în
Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 124, Sector 2, Bucuresti, în
perioada 28-29 Noiembrie 2019. Cadrele didactice din Facultatea de Hidrotehnică vor prezenta istoria
principalelor ramuri ale Facultății precum și personalitătile marcante și realizările acestora din ultimii 70 de
ani.
În suita de manifestări ce vor avea loc în cadrul Forumului, Centrul de Cercetare Ingineria Apelor
Subterane, își propune organizarea unor sesiuni de lucru cu rolul de a prezenta și discuta diferite aspecte
și probleme legate de apa subterană și mediul urban. O sesiune de lucru va fi dedicată interacțiunii apei
subterane cu infrastructura urbană cu scopul de a încuraja dezvoltarea unui sistem de management al
apelor subterane pentru orașele din România și din întreaga Europă, ca un element integrat al planificării
urbane. Profitând de prezența membrilor Comisiei de Management al Apelor Subterane a Asociației
Internationale a Apei (IWA), o a doua sesiune de lucru se va dedica aspectelor de securitate ale apelor
subterane utilizate de sistemele de alimentare cu apă în țările în curs de dezvoltare. Această sesiune are
rolul de a prezenta problematica sistemelor de alimentare cu apă din subteran în țările în curs de dezvoltare
din Africa și Asia și de a deschide oportunități de colaborare pentru specialiștii români.
În perioada imediat următoare, organizatorii vor prezenta programul detaliat al manifestării. Cu
această ocazie, invităm partenerii și colaboratorii noștri să ne fie alături în realizarea acestui eveniment.
Vă asteptăm!
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