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Ediţia a VII-a a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, mai 2014
Comunicat de presă

Vineri, 9 mai 2014, a avut loc cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de
Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC, cu tema „Competiivitate durabilă”. Obiectivul

conferinţei a fost acela de a dezbate provocările legate de atingerea unei competitivităţi durabile
în domeniul planificării spaţiale, arhitecturii, construcţiilor şi disciplinelor conexe în consens cu
obiectivele Uniunii Europene.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat în sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, a reunit peste
150 de participanţi din aproape 15 universităţi şi 10 centre sau institute de cercetare, 20 de firme,
dar şi din administraţia publică, organizaţiile profesionale şi alte instituţii ale statului, la care se
adaugă un grup de cercetători din Bangladesh care au participat la conferinţă prin intermediul
unor postere. Programul, incluzând aproape 40 de comunicări orale din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi arhitecturii şi peste 20 din domeniul construcţiilor şi economiei
construcţiilor, la care s-au adăugat peste 20 de postere, a fost structurat pe două module amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, respectiv construcţii şi economia construcţiilor,
sub formă de secţiuni paralele. Rezumatele lucrărilor, incluse în volum electronic (Conferinţa de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate
ale lucrărilor – volumul 7), sunt disponibile pe pagina Internet dedicată evenimentului
(http://www.incd.ro/conferinte). O parte din comunicările prezentate în cadrul conferinţei va fi
publicată, pe baza deciziei referenţilor, în cele două reviste publicate de institut: Construcţii şi
Urbanism. Arhitectură. Construcţii.
La sesiunea de deschidere au luat cuvântul d-l prof. univ. dr. Johan NEUNER, rector al
Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, d-l prof. univ. dr. arh. Mircea ENACHE,
Preşedinte - EMI Systems şi Director al Centrului de Excelenţă în Urbanism „Ion Mincu”, d-l
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din
România, d-l prof. univ. dr. Ioan IANOŞ, Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra
Dinamicii Teritoriale, Universitatea Bucureşti, şi d-l prof. univ. dr. Gheorghe DUDA, Facultatea
de Arhitectură, Universitatea Spiru Haret, în afara conducerii INCD URBAN-INCERC.
În cadrul conferinţei în afara sesiunilor paralele de comunicări au existat două evenimente cu
caracter plenar destinate participanţilor din domeniul planificării spaţiale, respectiv celor din
domeniul construcţiilor. Masa rotundă dedicată cercetării consacrate problematicii regionalizării,
moderată de d-l prof. univ. dr. Ioan IANOŞ, Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra
Dinamicii Teritoriale, Universitatea Bucureşti a inclus intervenţii ale d-lor prof. univ. dr.
Octavian MÂNDRUŢ din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr.
arh. Mircea ENACHE, Preşedinte - EMI Systems şi Director al Centrului de Excelenţă în
Urbanism „Ion Mincu”, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte al

Registrului Urbaniştilor din România, dr. arh. Liviu IANĂŞI, dr. arh. Gabriel PASCARIU, dr.
arh. Cătălin SÂRBU şi dr. arh. Petre GHEORGHIU din cadrul Universităţii de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” şi dr. geograf Bogdan Alexandru SUDITU din cadrul Universităţii
Bucureşti – Facultatea de Geografie.
În domeniul construcţiilor, prezentarea laboratorului de cercetare şi încercări pentru securitatea la
foc a construcţiilor – FOC din cadrul INCD URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucureşti,
realizată de d-l ing. Octavian LALU, a suscitat interesul participanţilor din toate domeniile.

Evenimentul a inclus 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, prezentată de d-l dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU,
Director Ştiinţific pentru Construcţii şi vizita laboratorului de cercetare şi încercări pentru
acustica construcţiilor – AC din cadrul INCD URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucureşti,
ghidată de d-na dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA.
Cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare
URBAN-INCERC s-a desfăşurat cu sprijinul sponsorului Silver HEXADOME CONSTRUCT şi
a partenerilor media Eco-Build, Pro Idea, Ordinul Arhitecţilor din România, Spaţiul Construit,
Ziarul Ştiinţelor, Registrul Urbaniştilor din România, Uniunea Arhitecţilor din România,
Observatorul Urban Bucureşti şi Arena Construcţiilor.

