Pe data de 16 octombrie 2015 s-a desfăşurat cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, având ca temă
„Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”. Obiectivul conferinţei

a fost de a prezenta soluţiile oferite de domeniile construcţiilor, arhitecturii şi planificării
spaţiale problemelor induse de schimbările climatice. Comunicările au fost susţinute prin
afişarea de postere sau susţinerea unor prezentări orale în sesiuni moderate. Rezumatele au
fost publicate în „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism
şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 10, ISSN 2343-7537, indexat în
Ulrich’s Web şi Europa World of Learning / Routledge iar lucrările integrale în „Lucrările
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului”, vol. 10, ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s
Periodicals Directory. De asemenea, lucrările integrale admise de referenţii de specialitate
sunt sau vor fi publicate într-unul dintre numerele următoare ale revistelor Construcţii,
ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS –
categoria B+) sau Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 31 de
baze de date şi 71 de biblioteci din întreaga lume).
La eveniment au participat 170 de persoane reprezentând mediul privat, inclusiv PFA, BIA sau
auditori energetici (30 persoane), 4 institute de cercetare (5 persoane), 5 universităţi (15 persoane),
5 organizaţii profesionale şi instituţii publice (5 persoane), un liceu (1 participant), diferite
organizaţii din străinătate (7 persoane), INCD URBAN-INCERC (65 de participanţi) şi alte
organisme de profil. Programul evenimentului a inclus o sesiune de deschidere, la care au participat
reprezentanţi ai ministerului coordonator şi ai universităţilor cu profil similar din ţară, urmată de o
prezentare în plen a vorbitorului-cheie, conf. univ. dr. Tom Johannes Kauko de la Universitatea
Oxford-Brookes, urmată de pauza de prânz şi 6 secţiuni paralele. Trei dintre acestea au fost
destinate prezentării lucrărilor (8 lucrări de arhitectură/urbanism, 17 lucrări de construcţii şi 18
postere), iar celelalte trei secţiuni au fost independente (fiind dedicate proiectului CENTRIC,
eficienţei energetice – proiectele QUALICHeCK şi Train to nZEB, şi o secţiune organizată de
Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România). Conferinţa a fost co-finanţată de Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prin programul de co-finanţare a manifestărilor
ştiinţifice şi a avut ca parteneri media Agenda Construcţiilor, Arena Construcţiilor, ArtOut,
EcoBuild, Arhitectura, ProIdea, Registrul Urbaniştilor din România şi Televiziunea România de
Mâine.

