A XVI-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială

Oraşul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură şi construcţii
INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 24 octombrie 2019

Pe data de 24 octombrie 2019 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a organizat la Centrul de conferinţe din
Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2 cea de-a XVI-a ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă
„Oraşul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură şi construcţii”, beneficiind de sprijinul
material al Ministerului Cercetării şi Inovării prin programul de finanţare a manifestărilor ştiinţifice
şi expoziţionale şi având ca parteneri media Registrul Urbaniştilor din România, Ordinul
Arhitecţilor din România şi Revista Economistul.
Tematica conferinţei, înscrisă în preocupările strategiilor de cercetare din Europa şi România, se
bazează pe faptul că provocările oraşului inteligent impun conlucrarea sinergică a specialiştilor din
urbanism, arhitectură, construcţii şi domenii conexe – economie, sociologie, tehnologia informaţiei,
ştiinţa mediului etc. Pornind de la acest aspect, obiectivul conferinţei a fost de a reflecta asupra
proiectării oraşului inteligent din perspectiva construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii,
urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cu accent pe interdependenţele necesare, iar scopul
evenimentului a fost de a realiza parteneriate între instituţiile participante în vederea unor viitoare
proiecte de cercetare care să se pornească de la ideile, comunicările şi dezbaterile din cadrul
conferinţei.
Lucrările evenimentului au fost deschise de un prezidiu format, în afara conducerii INCD URBANINCERC, din domnul inginer Dan Popescu, Secretar General al Ministerul Cercetării şi Inovării, şi
din reprezentanţi ai Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti şi Universităţii de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Programul conferinţei, bazat pe o mai riguroasă selecţie a
lucrărilor menită să ofere mai mult timp pentru dezbaterea acestora, a inclus cca. 15 lucrări din
domeniul construcţiilor şi 10 din domeniul arhitecturii, urbanismului sau amenajării teritoriului şi
25 de postere. În afara acestora, programul a inclus prezentări şi vizite ale principalelor laboratoare
ale institutului şi demonstraţii practice din domeniul seismic folosind micro-simulatoare, dar şi o
prezentare a instalaţiei de interes naţional „Reţeaua Naţională Seismică”. La lucrările conferinţei au
fost prezente peste 150 de persoane, inclusiv participanţi din Algeria, Austria, Irak şi Turkmenistan,
provenind din 4 universităţi, 2 institute de cercetare, 25 de firme, 5 instituţii ale administraţiei
publice centrale sau locale şi o organizaţie non-guvernamentală. Este de remarcat participarea
numeroasă a elevilor şi studenţilor universităţilor al căror profil corespunde domeniilor de cercetare
din INCD URBAN-INCERC.

