Sponsori:

Parteneri media:

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

Vineri, 3 octombrie 2014, a avut loc cea de-a opta ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de

Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC, cu tema „Dezvoltarea durabilă a mediului construit –
de la viziune la realitate”. Obiectivul conferinţei a fost acela de a prezenta provocările legate de
dezvoltarea durabilă a habitatului uman din prisma disciplinelor care îl studiază şi al celor
conexe, pornind de la viziunea planificatorilor, dezvoltatorilor, managerilor publici şi decidenţilor
politici şi până la materializarea acesteia în practică, în mod concret.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat în sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, s-a bucurat de
un real interes, reunind peste 100 de participanţi din mediul universitar, centre sau institute de
cercetare, sectorul privat, dar şi din administraţia publică, organizaţiile profesionale şi alte
instituţii ale statului, la care se adaugă invitatul de onoare, domnul Conf. univ. dr. TOM
JOHANNES KAUKO, de la Universitatea norvegiană de ştiinţă şi tehnologie, membru al
Asociaţiei europene de geografie şi Comisiei ONU pentru Europa, care a vorbit despre
„Competitivitatea teritorială în Noua Economie – strategii diferite pentru conjuncturi urbane
diferite”. Programul, incluzând peste 25 de lucrări din domeniul construcţiilor şi 15 din domeniul
amenajării teritoriului, la care s-au adăugat cele 15 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 8), 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. ing. Tudor Prisecaru, Secretar de
Stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, d-l Radu-Cezar Soare, Secretar de Stat al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, d-l prof. univ. dr. Johan NEUNER, rector al
Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, d-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel
SANDU, Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din România, d-l Claudiu Georgescu, Preşedinte
al Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România şi d-l prof. univ. dr.
Gheorghe DUDA, Facultatea de Arhitectură, Universitatea Spiru Haret, în afara conducerii INCD
URBAN-INCERC.
În cadrul conferinţei, secţiunile paralele de comunicări au fost moderate de d-l dr.ecol., dr. geogr.,
habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, la secţiunea de Amenajarea teritoriului, urbanism,

arhitectură, iar secţiunea de Construcţii, economia construcţiilor a fost moderată de d-l dr.
ing. Emil-Sever Georgescu şi de d-l dr. ing. Claudiu Lucian Matei.

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 al ECBR în cadrul INCD URBAN-INCERC.
Cea de-a opta ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare URBANINCERC s-a desfăşurat cu sprijinul sponsorului Gold PRO BCA şi a sponsorului Silver CELCO
Constanţa şi a partenerilor media Registrul Urbaniştilor din România, E-Build, Pro Idea şi Arena
Construcţiilor.
Încă de acum a fost lansată invitaţia la urmatoarea ediţie aniversară, programată pentru primavara
anului 2015, prilejuită de aniversarea a 65 de ani de activitate în domeniu a Institutului Naţional
de Cercetare Dezvoltare URBAN-INCERC.

