Pe data de 9 aprilie 2020 INCD URBAN-INCERC urma să organizeze cea de-a XVII-a ediţie
a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială având ca temă „Tradiţie şi inovare în urbanism, arhitectură şi
construcţii”. Pornind de la faptul că, în context european, una dintre provocările domeniilor ce
conlucrează la adaptarea continuă a habitatului uman la schimbările din economie şi societate
şi nevoile de protecţie a mediului este nevoia de modernitate pe fondul existenţei unui vast
patrimoniu istoric, obiectivul conferinţei era de a reflecta asupra încercărilor urbanismului,
arhitecturii şi construcţiilor de a sprijini tranziţia aşezărilor urbane către modernitate păstrând,
în acelaşi timp, tradiţiile şi patrimoniul moştenite din trecut. Pe fondul pandemiei generate de
noul coronavirus, lucrările acestei ediţii au fost amânate, fiind desfăşurate odată cu cele ale
celei de-a XVIII-a ediţii a conferinţei.
Pe data de 28 august 2020 INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XVIII-a ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială având ca temă „Urbanism, arhitectură şi construcţii în perioada de
criză. Perspective de relansare”. Pornind de la faptul că actuala criză „COVID-19” a
confruntat omenirea cu provocări fără precedent, şi măsurile implementate pentru limitarea
propagării virusului au afectat toate domeniile, şi probabil vor afecta şi activităţile viitoare, iar
posibila reapariţie a epidemiei solicită regândirea activităţilor pe termen lung, întrucât toate
vor fi relansate într-o nouă formă, obiectivul conferinţei este de a provoca o reflecţie asupra
provocărilor adresate urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor în perioade de criză, cu accent
pe posibilele schimbări în viitor. Evenimentul a constat în afişarea pe portalul conferinţelor
INCD URBAN-INCERC (http://conf.incd.ro/) la data precizată a prezentărilor primite, sub
forma unui suport scris (PDF) şi a unei înregistrări audio (MP3).
Având în vedere amânarea ediţiei anterioare, portalul include prezentări din timpul ambelor
ediţii. Astfel sunt prezente unsprezece prezentări de la cea de-a XVII-a ediţie şi şase de la cea
de-a XVIII-a. În plus, prin intermediul portalului publicaţiilor INCD URBAN-INCERC
(http://pub.incd.ro/) sunt disponibile volumele de rezumate şi lucrări integrale aferente
prezentărilor. Au fost incluse doar lucrările şi prezentările care au respectat integral
instrucţiunile pentru autori şi au fost acceptate de către Comitetul Ştiinţific al conferinţei.

