Comunicat de presă

Vineri, 11 mai 2012, a avut loc cea de a treia ediţie a Conferinţei naţionale în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de Cercetare
Dezvoltare URBAN-INCERC, ce a avut ca temă „Cercetarea în urbanism, arhitectură şi construcţii în
condiţiile crizei economice”.
Obiectivul acestui eveniment a constat în diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare în care
INCD URBAN-INCERC este implicat, precum şi dezbaterea tehnică a principalelor teme din domeniile
construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitectură, dezvoltare urbană şi teritorială, analizate sub
impactul declinului economic înregistrat în ultimii ani. Cu ocazia acestei conferinţe a fost lansat şi un
proiect de promovare a activităţilor şi logisticii INCD prin prezentarea laboratorului de acustică şi prin
realizarea unei demonstraţii privind impactul cutremurelor asupra construcţiilor, în funcţie de regimul
de înălţime, de structura portantă dar şi în funcţie de tipul de cutremur – de adâncime sau de
suprafaţă.
Conferinţa, ce s-a desfăşurat în Sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, s-a bucurat de un real
interes, înregistrând o participare de peste 100 de persoane din sectorul public şi privat –
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, din mediul academic, organizaţii profesionale, sau din mediul de afaceri. De asemenea,
la eveniment au participat oaspeţi din Republica Moldova.

Demonstraţie privind impactul cutremurelor
asupra construcţiilor
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ACUM PUTEŢI CONSULTA BULETINUL INFORMATIV AL PROGRAMULUI DE COOPERARE
TERITORIALĂ URBACT II DIN LUNA APRILIE 2012

27 APRILIE 2012

Programul de cooperare teritorială URBACT II, prin Secretariatul Programului, a lansat buletinul
informativ al lunii APRILIE. Acesta este disponibil în limba română pe pagina Punctului Naţional de
Diseminare URBACT II – INCD URBAN-INCERC şi pe pagina dedicată programului URBACT de
pesite-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Buletinul informativ URBACT al lunii aprilie prezintă în prima parte un articol despre experienţele
obţinute în urma derulării proiectului „My Generation” sub titlul Transformarea politicii pentru tineret –
experienţele obţinute în urma derulării proiectului „My Generation”. Partea a doua a buletinului
informativ cuprinde un Raport special din cadrul proiectului OP-ACT şi anume abordarea declinului din
micile oraşe europene, iar in final sunt anunţate rezultatele celui de-al treilea apel de proiecte
URBACT cu titlul Rată de aplicare ridicată înregistrată la cel de-al treilea şi ultimul apel de proiecte
URBACT.
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare INCD URBAN-INCERC îndeplineşte rolul de Punct
Naţional de Diseminare (PND) în România, având atribuţii de diseminare a informaţiilor privind
derularea acestui Program. Pe pagina PND URBACT veţi putea consulta lunar, începând cu luna
octombrie 2009, un buletin informativ transmis de către Secretariatul programului URBACT II,
conţinând note, rapoarte şi ştiri din domeniul dezvoltării urbane durabile.

ACUM PUTETI CONSULTA BULETINUL INFORMATIV AL PROGRAMULUI DE
COOPERARE TERITORIALA URBACT II DIN LUNA MARTIE 2012
Marti, 27 Martie 2012

Buletinul informativ URBACT al lunii martie prezinta in prima parte un articol despre
teoria responsabilitatii sub titlul Responsabilitatea, o noua relatie intre autoritatile locale
si cetateni. Partea a doua a buletinului informativ este dedicata unui interviu cu domnul
Emmanuel Moulin, noul director al Secretariatului URBACT, iar in final, in sectiunea
Stiri, sunt anuntate rezultatele evenimentelor URBACT INFODAY.
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare INCD URBAN-INCERC indeplineste rolul
de Punct National de Diseminare (PND) in Romania, avand atributii de diseminare a
informatiilor privind derularea acestui Program.
Pe pagina PND URBACT veti putea consulta lunar, incepand cu aceasta luna, un
buletin informativ transmis de catre Secretariatul programului URBACT II, continand
note, rapoarte si stiri din domeniul dezvoltarii urbane durabile.
Buletinul informativ URBACT II pentru luna martie
2012 si este disponibil in limba romana si pe site-ul MDRT
(http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/acum-puteti-consulta-buletinulinformativ-al-programului-de-cooperare-teritoriala-urbact-ii-din-luna-martie-2012).

