Un fapt relevat de cele mai recente studii de dezvoltare teritorială este acela că, dacă
regiunea Moldovei nu se mai numără printre cele mai bogate din ţară după 1989, în schimb
în cadrul ei zona Municipiului Iaşi se conturează ca un pol de dezvoltare, pe care o „radiază”
către ariile adiacente, depăşind cadrul zonei sale metropolitane, existând speranţa că
această dezvoltare pe care o generează va putea repoziţiona întreaga regiune din punct de
vedere socio-economic.

Analizând acest fenomen, s-a încercat şi explicarea sa. În contextul Strategiei de la Lisabona
şi apoi al noii strategii 2014-2020, explicaţia o oferă „economia bazată pe cunoaştere”.
Municipiul Iaşi a înţeles acel principiu care stă şi la baza Strategiei Europene pentru
Regiunea Dunării, şi anume că la baza dezvoltării stă „triplul helix” realizat prin cooperarea
sinergică a polului de cercetare – universităţile şi institutele de cercetare, polul administraţiei
publice locale, şi polul economic – întreprinderile mici şi mijlocii orientate către creativitate şi
cunoaştere.

Municipiul Iaşi a fost şi se afirmă în continuare ca puternic centru cultural, reprezentativ nu
numai pentru Moldova, ci pentru întreaga ţară, dar este şi un important centru universitar, ce
include Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prima universitate românească ce a reuşit să
intre în „Topul 500”, şi Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Aflată în imediata lor
vecinătate, dar conectat şi prin legături mult mai puternice – cele interumane – şi dispunând
de laboratoare şi infrastructuri unice – camera de încercări higro-climatice şi staţia seismică
– sucursala Iaşi a INCD URBAN-INCERC păşeşte cu siguranţă pe drumul afirmării ieşene
prin proiecte de anvergură internaţională şi rezultate deosebite în domeniul său de activitate,
atât prin studii teoretice, cât şi prin studii aplicative concretizate în brevete de invenţie
premiate la saloanele de inventică din întreaga lume.

Cu atât mai mult, legătura dintre cercetarea din cadrul Sucursalei Iaşi a INCD URBANINCERC, universităţi şi mediul economic este demonstrată de prezenţa la evenimentul
comun ce a reunit conferinţa aniversară a 60 de ani de la înfiinţarea Sucursalei Iaşi a INCD
URBAN-INCERC şi cea de-a XII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, având ca temă comună
excelenţa în cercetarea din ingineria seismică şi acţiunile climatice, domeniile de activitate
ale Sucursalei URBAN-INCERC Iaşi (şi în acelaşi timp de maximă actualitate, fapt subliniat
şi de includerea lor în programul-cadru de cercetare al Uniunii Europene, Orizont 2020, dar
şi în noua strategie naţională de cercetare), derulat la Iaşi în perioada 22-23 septembrie
2016, a aproape 60 de persoane reprezentând în afara institutului nostru Academia Română,
două universităţi, autorităţile locale, organizaţiile profesionale şi nouă firme sau companii.

Evenimentul aniversar a constat în discursuri în plen ale participaţilor şi invitaţilor şi decernări
de diplome şi medalii, iar conferinţa în două secţiuni – „Construcţii, arhitectură, urbanism,
dezvoltare teritorială”, în care au fost prezentate 8 postere şi 14 comunicări orale şi „Calitate
şi conformitate – ambiţie şi responsabilitate în procesul de renovare energetică a clădirilor
existente din România”, dedicată unor proiecte internaţionale ale Sucursalei INCERC
Bucureşti.
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