Ediţia a VI-a a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială, octombrie 2013
Comunicat de presă

Vineri, 18 octombrie 2013, a avut loc cea de-a şasea ediţie a Conferinţei internaţionale de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC, cu tema „Provocări pentru
România în cadrul Strategiei ORIZONT 2020, Programul cadru al UE pentru cercetaredezvoltare în perioada 2014-2020: pregătirea parteneriatelor europene pentru cercetare şi
dezvoltare tehnologică privind sustenabilitatea construcţiilor şi a mediului construit”.
Obiectivul conferinţei a fost acela de a prezenta tendinţele din domeniul urbanismului,
arhitecturii, construcţiilor şi disciplinelor conexe în lumina provocărilor lansate de Strategia
Orizont 2020, având rolul de a oferi o platformă de discuţii la nivel înalt în vederea schimburilor
de idei şi a împărtăşirii celor mai recente rezultate de cercetare din domeniu.
Evenimentul, ce s-a desfăşurat în Sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, a reunit aprox.
160 de participanţi reprezentând instituţii din domeniul cercetării, învăţământului, asociaţiilor
profesionale, administraţiei publice şi sectorului privat. La conferinţă au participat cu lucrări
şi/sau prezentări cercetători şi specialişti din domeniul construcţiilor şi urbanismului, precum şi
din domenii conexe, din România şi de peste hotare (Franţa, Ungaria, Belgia, Elveţia, Suedia,
Serbia, Finlanda, China, Belorus, Italia şi Olanda). Cele 65 de comunicări orale şi 3 postere au
fost grupate în patru sesiuni paralele, pe trei tematici: amenajarea teritoriului,urbanism,
arhitectură; oraşe inteligente; construcţii şi economia construcţiilor.

La sesiunea de deschidere au luat cuvântul dl. Tudor Prisecaru, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, dl. Luc Bourdeau, Preşedinte ENBRI şi Secretar General
Energy Efficient Buildings Association (E2BA), dl. Prof. dr. acad. Dan Bălteanu, Director al
Institutului de Geografie al Academiei Române, Dl. Prof. dr. Gh. Duda, Univ. Spiru Haret, dl.
Prof. dr. arh. Mircea Enache, Preşedinte - EMI Systems şi Director al Centrului de Excelenţă în
Urbanism „Ion Mincu” şi dna. Sabina Dimitriu, Urbasofia. În cadrul sesiunii plenare, moderată
de dl. CS I/Conf. dr. arh. Vasile Meiţă, Director General al INCD URBAN-INCERC, dl. Luc
Bourdeau a vorbit despre locul construcţiilor în Strategia Orizont 2020 şi rolul ECTP şi E2BA,
iar dl. acad. Dan Băltanu a avut o prezentare despre urbanizarea şi planificarea teritorială în
contextul schimbărilor globale de mediu.
Evenimentul a inclus, la Sesiunea de construcţii şi economia construcţiilor moderată de dl. dr.
ing. Emil-Sever Georgescu, Director Ştiinţific pentru Construcţii, şi realizarea unei scurte
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.

