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În perioada 13-15 mai 2015, INCD URBAN-INCERC a gazduit 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 conferintei a fost acela 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 a constat în evenimente 

Parteneri 

media: 
 

  
 

 
 

 

 



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. 

La sesiunea de deschidere au luat cuvântul d-l Emil-Florin ALBOTĂ-Secretar de Stat la 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, d-l Tudor Prisecaru-Preşedinte al Autorităţii Naţionale 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prof. dr. arh. Ana-Maria DABIJA, Universitatea de Arhitectură 

şi Urbanism „Ion Mincu”,  prof. dr.  Vasile CÂNDEA,  Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,     

d-l Iohan NEUNER-Rector, Universitatea Tehnică de Construcţii, d-l Anatolie IZBÂNDĂ-Director ICŞC 

„Incercom I.S.”, Republica Moldova, d-l. Gheorghe CROITORU-şef al Direcţiei reglementări tehnico-

economice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica Moldova, d-l. Constantin 

IONESCU-Director General al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, reprezentat ISU, în afara 

conducerii INCD URBAN-INCERC. 
 

La această conferinţă au fost alături de noi un număr record de participanţi – peste 300, 

reprezentând 12 universităţi sau centre universitare, 7 institute de cercetare, dar şi asociaţii 

profesionale, administraţii publice locale, organisme ale administraţiei centrale şi mediul privat, 

proveniţi din România, dar şi din afară. Diversitatea participanţilor este cea mai mare de până 

acum, fiind reprezentate 65 de entităţi distincte. Dintre aceştia, unii sunt interesaţi de 

evenimentele ştiinţifice, şi peste 100 de foşti colegi au decis să serbeze alături de noi aniversarea 

de 65 de ani a institutului. În cadrul celor 7 evenimente ştiinţifice au fost prezentate, conform 

programului, 55 de lucrări ştiinţifice; unele dintre acestea au fost deja publicate, integral sau în 

rezumat, în volumul de rezumate al conferinţei, revistele institutului şi noul volum de lucrări 

integrale al conferinţei, iar altele urmează a fi publicate dacă vor întruni standardele ştiinţifice şi 

editoriale necesare. 

  

Lista semnatarilor mesajelor de felicitare primite cu aceasta ocazie este redactată în continuare. 

Din partea autorităţilor centrale din ţară şi străinătate au transmis mesaje: 

 Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice; 

 Domnul Tudor Prisecaru, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi 

Inovare; 

 Domnul Vasile Bîtcă, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Republica 

Moldova; 

 Domnul colonel Nicolae Cornea, Inspector General al ISU; 



 Domnul Nelu Stelea, din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii; 

 

Din partea organizaţiilor profesionale din ţară şi străinătate au transmis mesaje: 

 Domnul Mihai Daraban, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României; 

 Domnul Claudiu Georgescu, Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din 

România; 

 Domnul Victor Popa Preşedinte CNCisC; 

 Domnii Joseph Haldane şi Stuart Picken, Forumul Academic Internaţional; 

 Domnul Ioan Ianoş, Preşedintele Asociaţiei Profesionale a Geografilor; 

 

Din partea universităţilor şi instituţiilor de cercetare din ţară şi străinătate au transmis mesaje: 

 Domnul Anatolie Izbînda, Directorul INSTITUTULUI INCERCOM din Republica 

Moldova; 

 Doamna Ecaterina Andronescu, Preşedintele Senatului Universităţii Politehnica din 

Bucureşti; 

 Domnul Iohann Neuer, rector al Universităţii Tehnice din Bucureşti; 

 Doamna Daniela Lucia Manea, Prorector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 

 Doamna Ana-Maria Dabija, Prorector al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion 

Mincu” din Bucureşti; 

 Domnul Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 Domnul Aurelian Bondrea, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Spiru 

Haret; 

 Domnul Dan Bălteanu, Director al Institutului de Geografie al Academiei Române; 

 Domnul Nicolae Panin, Membru corespondent al Academiei Române; 

 Domnul Hariton George Predescu, Preşedinte şi Director General al CEPROCIM S.A.; 

 Doamna Carmen Ghiţuleasa, Director General al INCDTP; 

 Domnul Polidor Bratu, Preşedinte al ICECON GRUP; 

 

În afara acestora, s-au primit mesaje din partea foştilor colegi: 

 Domnul Dan Rădulescu, care a venit din California pentru a fi alături. 

 Domnul Horea Sandi 

 Domnul Victor Guţu 

 Domnul Radu Negru 

 Domnul Mihalache Păun 

 Doamna Magda Dinculescu 

 Domnul Ionel Preda 

 Domnul Mihail Pachiţac 

 Doamna Doina Bubulete 

 Doamna Elena Tîrziman 

 Domnul Ion Dobrinoiu 

 Domnul Corneliu Bob 

 



Cu ocazia conferinţei s-au lansat 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. 

 

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. 

 

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 s-a desfăşurat cu sprijinul partenerilor media E-Build, Pro Idea, Igloo, 

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

Construct, revista Arhitectura, TV H. 

 

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