Editia a V-a a conferinței de cercetare în construcții, economia
construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială,
aprilie 2013 – Comunicat de presa
Vineri, 19 aprilie 2013, a avut loc cea de-a
cincea ediţie a Conferinţei internaţionale de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare
URBAN-INCERC, ce a avut ca temă „Vechi şi
nou în urbanism, arhitectură şi construcţii”.
Conferinţa, ce s-a desfăşurat în Sediul INCD
URBAN-INCERC din Bucureşti, a reunit peste
180 de participanţi reprezentând peste 50 de
instituţii din domeniul cercetării, învăţământului, asociaţiilor profesionale, administraţiei
publice şi sectorului privat, cu diverse formaţii (arhitecţi, ingineri, urbanişti, economişti,
geografi, ecologi, chimişti, sociologi şi alte profesiuni).
Printre participanţi s-au numărat dl. Tudor Prisecaru, Secretar de Stat în cadrul ANCS, dl.
Dumitru Miron, Decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASE, dl.
Anatolie Izbândă, Directorul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
„INCERCOM”, Republica Moldova şi, de asemenea, dl. Romeo Susan-Resiga,
Consultant Cabinet Preşedinte la ANCS şi dl. prof. Gheorge Duda, Universitatea Spiru
Haret.
Evenimentul a beneficiat de un interes
internaţional, fiind prezenţi oaspeţi din Algeria,
Finlanda, Germania, Italia, Madagascar, Rusia şi
Republica Moldova. Participanţii au prezentat
aproape 75 de comunicări orale şi 25 de postere
(publicate parţial în paginile revistelor
„Urbanism.
Arhitectură.
Construcţii”
şi
„Construcţii”), grupate în şase secţiuni paralele
pe trei tematici: cercetarea din domeniul
construcţiilor,
probleme
de
economia
construcţiilor şi cercetarea din arhitectură,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Scopul principal al acestui eveniment a fost de a oferi un cadru de dezbatere al
provocărilor curente adresate cercetării, în contextul unor schimbări de paradigmă ce vor
determina, probabil, o reconfigurare a spaţiului construit, de la dezvoltarea teritorială la
proiectarea de urbanism şi de arhitectură şi detaliile de construcţii. Cât din ceea ce este
vechi şi valoros trebuie să fie păstrat, cum pot fi reintegrate vechile structuri în cele noi şi
cât din ceea ce este nou reprezintă, într-adevăr, o noutate – iată câteva dintre întrebările la
care această ediţie a încercat să răspundă.

Evenimentul a inclus şi 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.
Următoarea ediţie, programată pentru 18 octombrie 2013, va avea ca temă „Provocări
pentru România în cadrul Strategiei Europa 2020: cercetare şi dezvoltare tehnologică
pentru sustenabilitatea construcţiilor şi a mediului construit” şi se va desfăşura în
parteneriat cu Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetare în Construcţii, ENBRI.

