
 

Comunicat de presă 

 
Conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei  

de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 

având ca temă 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism.  

De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015 

 13-15 mai 2015 

 

Începând cu 13 mai 2015, INCD URBAN-INCERC va găzdui timp de trei zile cea de-a noua 

ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi 

dezvoltare teritorială având ca temă „65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi 

urbanism - De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015”. 

 

Obiectivul seriei de evenimente ştiinţifice este de a prezenta provocările domeniului 

construcţiilor, arhitecturii şi planificării spaţiale din ultimii 65 de ani în contextul problemelor 

contemporane ale societăţii şi progresului ştiinţific din aceste domenii. Programul va consta în 

evenimente ştiinţifice desfăşurate sub formă de workshop-uri sau seminarii în primele două zile 

şi un eveniment festiv urmat de o conferinţă ştiinţifică cu invitaţi de marcă din ţară şi străinătate 

pe data de 15 mai. 

 

Evenimentul, ce se va desfăşura în sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, va reuni 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. 

 

Programul va include peste 25 de lucrări din domeniul construcţiilor şi 28 din domeniul 

amenajării teritoriului. 

 

Cu ocazia conferinţei se vor lansa noi publicaţii, cum ar fi o broşură aniversară dedicată 

evenimentului, volumul de lucrări integrale al conferinţei, Carta Albă a realizărilor INCD 

URBAN-INCERC în perioada 2009-2015 şi mai multe publicaţii ştiinţifice realizate în cadrul 

diferitelor proiecte de cercetare. 

 

Parteneri 

media: 
 

  
 

 
 

 

 



Rezumatele lucrărilor, incluse în volum electronic sunt disponibile pe pagina de internet dedicată 

evenimentului http://www.incd.ro/wpcontent/uploads/2015/04/L9.pdf, iar lucrările integrale, 

incluse în volumul electronic la http://www.incd.ro/wp-content/uploads/2015/04/ATUAC9.pdf. 

 

Evenimentul va include expoziţii, vizite în laboratoarele INCD UBRAN-INCERC şi realizarea 

unor demonstraţii practice 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 noua ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare 

URBAN-INCERC se va desfăşura cu sprijinul partenerilor media E-Build, Pro Idea, Igloo, 

Registrul Urbaniştilor din România,  Arena Construcţiilor, Agenda Constructiilor, Art Out, Casa 

Construct, revista Arhitectura. 

 

Informaţii suplimentare: Ada Voicu, telefon 0766 935845 sau e-mail: ada.voicu@incd.ro. 

mailto:ada.voicu@incd.ro

