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Şedinţa de analiză a Comitetului director

În perioada 19-20 ianuarie 2015 a avut loc la Sucursala 
URBAN-INCERC Iaşi şedinţa de analiză a activităţii 
institutului în 2014, cu participarea Directorului General, a 
Directorului Economic, a Directorului Ştiinţific şi a Directorilor 
Sucursalelor URBANPROIECT Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca
şi Timişoara. Ordinea de zi a inclus analiza problemelor 
administrative şi a activităţii economice şi ştiinţifice atât la 
nivelul întregului institut, cât şi la nivelul sucursalelor, urmată 
de dezbaterea măsurilor ce se impun în urma analizei. Toate 
dezbaterile au stat sub semnul „2015 – an de progres şi an 
aniversar”. Prima parte se referă la concentrarea activităţii 
spre cercetare, fără a neglija serviciile, având ca obiectiv 
concentrarea spre proiectele internaţionale, iar cea de-a 
doua, la organizarea evenimentului aniversar al institutului în 
luna mai. 

În plan ştiinţific, măsurile propuse s-au concretizat în noua 
strategie de cercetare a institutului, avizată în şedinţa 
Consiliului Ştiinţific din data de 20 ianuarie 2015 şi aprobată 
ulterior cu modificări de către Consiliul de Administraţie în 
şedinţa din 29 ianuarie 2015. În cadrul şedinţei, Directorul 
General a acordat „Diploma de Merit a INCD URBAN-
INCERC” Directorului Economic, d-na ec. Mihaela SANDU, 
şi Directorului Sucursalei Cluj Napoca, d-na CSII dr. ing. 
Henriette SZILAGYI, pentru activitatea din 2014, şi a primit o 
„Diplomă de Merit” din partea Consiliului Ştiinţific, în semn 
de recunoaştere a eforturilor depuse în 2014 pentru 
relansarea activităţii ştiinţifice.
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Conferinţa aniversară a INCD URBAN-
INCERC şi a noua ediţie a conferinţei 

institutului

În perioada 13-15 mai 2015 se vor organiza simultan 
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, sub tema comună „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. Detaliile despre 
eveniment sunt disponibile pe pagina Internet dedicată 
acestuia, http://www.incd.ro/conferinte. 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.



Masa rotundă Cutremurul de pământ vrâncean din 4 martie 
1977: 38 de ani de întrebări, realizări şi tendinţe în context 
naţional şi internaţional

Pe data de 4 martie 2015, INCD URBAN-INCERC a organizat 
masa rotundă cu tema Cutremurul de pământ vrâncean din 4 
martie 1977: 38 de ani de întrebări, realizări şi tendinţe în 
context naţional şi internaţional, la care au participat 
cercetători, profesori universitari, ingineri proiectanţi şi alţi 
specialişti care au trăit evenimentul ca fapt de viaţă şi 
profesional, alături de specialişti din cadrul unor instituţii cu 
preocupări şi atribuţii în protecţia şi pregătirea societăţii faţă de 
efectele seismelor. Masa rotundă a fost moderată de d-l CSI 
dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director al Centrului 
European pentru Reabilitarea Clădirilor

Program Resurse Umane – Tinere 
Echipe de Cercetare 2014

În cadrul programului Resurse Umane –
competiţia Tinere Echipe de Cercetare 
din 2014, cercetătorii din cadrul INCD 
URBAN-INCERC au depus 11 proiecte 
de cercetare. În urma procesului de 
verificare a eligibilităţii, toate aceste 
proiecte au fost declarate eligibile pentru 
următoarea etapă de evaluare.

Proiect câştigat de INCD URBAN-
INCERC în cadrul Programului Orizont 
2020

Proiectul de acord-cadru de parteneriat 
CENTRIC – „Centre for ExcelleNce in 
TerRItorial management and Cadastre”, 
depus în cadrul competiţiei H2020-
WIDESPREAD-2014-1-FPA din cadrul 
Programului Orizont 2020, la care INCD 
URBAN-INCERC este partener prin 
Sucursala URBANPROIECT a fost 
declarat câştigător. Obiectivul proiectului, 
cu o durată de 12 luni şi un buget total de 
498.501 euro, este crearea unui nou 
Centru de Excelenţă pentru Administrarea 
Teritoriului şi Cadastru, care va avea ca 
obiect de activitate gestiunea şi controlul 
teritoriului naţional românesc ca pre-
condiţie esenţială a unei game largi de 
aspecte economice şi sociale. Pentru 
demararea acţiunilor proiectului, echipa 
acestuia (Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară ţ lider de proiect, 
INCD URBAN-INCERC şi URBASOFIA) 
au avut întâlniri de lucru la sediul INCD 
URBAN-INCERC pe 3 şi 9 februarie 2014.

Colaborare cu Universitatea Tehnică 
din Viena

Pe data de 16 februarie 2015, INCD 
URBAN-INCERC a avut ca oaspete pe d-l 
prof. univ. dr. Meinhard BREILING de la 
Universitatea Tehnică din Viena. Scopul 
întâlnirii a fost acela de a discuta cu 
specialiştii din cadrul Sucursalei 
URBANPROIECT rezultatele studiilor 
privind dezvoltarea durabilă a Deltei 
Dunării şi identificarea concretă a 
posibilităţilor de colaborare.

Buletin informativ URBACT

Pe site-ul a devenit accesibil Buletinul
informativ al programului URBACT – luna
decembrie, pentru care INCD URBAN-
INCERC este punct naţional de 
diseminare. Cuprinsul acestei ediţii
include prezentarea Festivalului URBACT 
al Oraşelor – Riga, 6-8 mai 2015, 
prezentarea „lecţiilor” URBACT privind
iniţiative legate de alimentaţie pentru
Dezvoltarea Locală Durabilă, şi un articol
ce reliefează importanţa consolidării
capacităţii părţilor interesate. 

APELURI DE PROIECTE

Concurs de proiecte culturale, 
sesiunea I/2015, lansat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional. Termen limită
de depunere a cererilor de finanţare
online: 7 aprilie 2015. Sunt sprijinite
proiecte provenite din arii tematice
precum activităţi muzeale, teatru, dans, 
muzică, patrimoniu cultural naţional, 
patrimoniu imaterial, formare profesională
în domeniul culturii - inclusiv management 
cultural și educaţie culturală. 
Mai multe detalii pe site-ul AFCN: 
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-
culturale.html

Apel de proiecte Orizont 2020 - H2020-
ICT-2015 - INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES. 
Printre tematici: platforme colective de 
conștientizare pentru Sustenabilitate și 
Inovaţie Socială; tehnologii pentru
industriile creative și social media; 
tehnologii pentru o mai bună învăţare și 
predare umană; cercetare în domeniul
Big Data. Termen limită pentru trimiterea
propunerilor: 14 aprilie 2015, ora 17:00 
CEST. Mai multe informaţii la adresa: 
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/call
s/h2020-ict-2015.html

ALTE APELURI

Parteneriate pentru clustere europene
strategice - COS-CLUSTER-2014-3-03 –
Cluster Go International, Termen limită
pentru depunerea propunerilor: 21 aprilie
2015, ora 17.00 (ora locală Bruxelles).
Mai multe informaţii pe site-ul CE: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-
cluster-2014-3-03-cluster-go-international

Second International Conference on Advances in Civil, 
Structural and Construction Engineering – CSCE, Roma, 
ITALIA, 18-19 aprilie.
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul conferinţei: 
http://csce.theired.org/ 

LE:NOTRE Institute 2015 Landscape Forum, Bucureşti, 
ROMÂNIA, 22-25 aprilie.  
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul LE:NOTRE : 
http://www.le-
notre.org/public_lni/news_show_details.php?news_id=516

Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale „DeDuCon – INCERCOM” (Dezvoltare
Durabilă în Construcţii), Chişinău, REP. MOLDOVA, 23-24 
aprilie 2015. Conferinţa este organizată de Institutul de 
Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. şi INCD 
URBAN-INCERC. Temele conferinţei: arhitectură, urbanism 
şi amenajarea teritoriului; structuri compozite şi hibride; 
tendinţe actuale în ingineria clădirilor; instalaţii pentru
construcţii şi dezvoltare durabilă; provocări ale industriei
materialelor de construcţii pentru realizarea de clădiri
durabile; creativitatea în construcţii; probleme de economia
construcţiilor. Data limită pentru înregistrare şi trimiterea
lucrărilor: 3 aprilie 2015. 
Informaţii suplimentare la telefonul: +373(022) 55-91-47 
(persoana de contact: Ludmila Cartofeanu
ludmila.cartofeanu@mail.ru).

Conferinţa Quality of Life: a challenge for Social Policy, 
ICCV, Bucureşti, ROMÂNIA, 23-25 aprilie. Conferinţa este
organizată de Institutul de Cercetare pentru Calitatea Vieţii, 
Academia Română. 
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul conferinţei: 
https://sites.google.com/site/riqlconference2015/   

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Auditorilor Energetici
pentru Clădiri din România cu titlul “Eficienta energetica
în clădiri. Bilanț și perspective pentru România“, Iaşi, 
ROMÂNIA,  24 aprilie 2015. 
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul AAECR: 
http://aaecr.ro/conferinte/a-ix-a-conferinta-nationala-a-aaecr/ 

Conferinţa ASR „SUDURA 2015”, Arad, ROMÂNIA, 22 - 24 
aprilie 2015. Conferinţa este organizată de Asociaţia de 
Sudură din România şi are o tematică largă cuprinzând
noutăţi în domeniul sudării sub aspectul procedeelor, 
materialelor și aplicaţiilor. Participanţii sunt rugaţi să se 
înscrie până la data de 13 aprilie 2015. 
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul ASR:  www.asr.ro

De asemenea, în cadrul sucursalei URBANPROIECT 
Bucureşti îşi desfăşoară practica, începând din luna februarie, 
pe durata unui semestru studentul francez la masterat în 
geografie Thibaut MARAQUIN. Tema sa de studii este legată 
de planificare urbană, regenerare urbană, prevenirea riscurilor 
naturale şi antropice, gestiunea peisajului şi reglementări de 
urbanism, iar obiectivul practicii este de a învăţa cât mai mult 
despre planificarea urbană şi gestiunea teritoriului la nivel 
local.

EVENIMENTE EVENIMENTECONFERINTEEVENIMENTE

Studenţi străini în practică la INCD URBAN-INCERC

Ca urmare a solicitării din 2014, studentul japonez, Hiroki
AZUMAYOSHI (Advanced Course Student of Osaka
Prefecture University College of Technology) a vizitat în cadrul 
unui stagiu de practică profesională mai multe laboratoare din 
sucursalele INCERC Bucureşti şi Cluj Napoca. Tema sa de 
masterat este utilizarea zgurii de oţelărie ca amestec cu 
pământ în diferite lucrări  de îndiguire, în cadrul teoretic mai 
larg legat de utilizarea deşeurilor, cu protejarea mediului. Pe 
parcursul vizitei a fost însoţit de prof. dr. Tadashi NIIRO, 
îndrumătorul său, care a susţinut o prezentare a instituţiei şi 
activităţii sale de cercetare în cadrul sucursalei INCERC 
Bucureşti pe data de 13 februarie 2015.
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Masa rotundă Cutremurul de pământ vrâncean din 4 martie 
1977: 38 de ani de întrebări, realizări şi tendinţe în context 
naţional şi internaţional

Pe data de 4 martie 2015, INCD URBAN-INCERC a organizat 
masa rotundă cu tema Cutremurul de pământ vrâncean din 4 
martie 1977: 38 de ani de întrebări, realizări şi tendinţe în 
context naţional şi internaţional, la care au participat 
cercetători, profesori universitari, ingineri proiectanţi şi alţi 
specialişti care au trăit evenimentul ca fapt de viaţă şi 
profesional, alături de specialişti din cadrul unor instituţii cu 
preocupări şi atribuţii în protecţia şi pregătirea societăţii faţă de 
efectele seismelor. Masa rotundă a fost moderată de d-l CSI 
dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director al Centrului 
European pentru Reabilitarea Clădirilor
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Dl. Ioan Sorin BORCIA a fost matematician, doctor în
inginerie civilă, cercetător ştiinţific gr. II, în Laboratorul
Rețeaua Naționala Seismica, Evaluarea Riscului Seismic și
Acțiuni în Construcții. In perioada 2006-2010 Dl Dr. Borcia a
fost Preşedinte al Consiliului Ştiinţific INCERC iar între 2010
și 2014 a fost Şef Laborator Evaluarea Riscului Seismic şi
Acţiuni în Construcţii.

A absolvit Facultatea de Matematică-Mecanică, Universitatea
Bucureşti ca Matematician Diplomat in 1970, fiind repartizat
la INCERC și lucrând în Secția de Inginerie Seismică, în
problemele coordonate de Dl. Dr. Horea Sandi.

A devenit repede un cercetător valoros în domeniile
automatizarea calculului construcțiilor, programe de calcul
structural, inginerie seismică, seismologie inginerească,
prelucrarea înregistrărilor seismice, acţiuni în construcţii,
caracterizarea mişcărilor seismice puternice, atenuarea
intensităţilor seismice, hazard şi risc seismic.

In 2006, și-a sustinut teza de doctorat „Procesarea
înregistrărilor mişcărilor seismice puternice specifice
teritoriului României” sub îndrumarea Profesorului Mihail
Ifrim.

In 2008 a publicat cartea „PROCESAREA
ÎNREGISTRĂRILOR MIŞCĂRILOR SEISMICE VRÂNCENE
PUTERNICE” la Editura Societății Academice “MATEI -TEIU
BOTEZ” .

Ca tipic reprezentant al Ardealului, Dl. Borcia a fost
întotdeauna omul judecății atente și al sfatului dat la timp,
fără grabă, fiind un prieten și consilier căutat de colegii de
generație și de cei tineri.

A fost întotdeauna foarte devotat familiei.

Sorin ne va lipsi de acum încolo...

Dumnezeu să îl odinească în pace !
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In 2006, și-a sustinut teza de doctorat „Procesarea
înregistrărilor mişcărilor seismice puternice specifice
teritoriului României” sub îndrumarea Profesorului Mihail
Ifrim.

In 2008 a publicat cartea „PROCESAREA
ÎNREGISTRĂRILOR MIŞCĂRILOR SEISMICE VRÂNCENE
PUTERNICE” la Editura Societății Academice “MATEI -TEIU
BOTEZ” .

Ca tipic reprezentant al Ardealului, Dl. Borcia a fost
întotdeauna omul judecății atente și al sfatului dat la timp,
fără grabă, fiind un prieten și consilier căutat de colegii de
generație și de cei tineri.

A fost întotdeauna foarte devotat familiei.

Sorin ne va lipsi de acum încolo...

Dumnezeu să îl odinească în pace !

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

Obiectivul conferinței 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
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.

.

Conferințe

Conferinţa aniversară a INCD 
URBAN-INCERC şi cea de-a 
noua ediţie a conferinţei de 
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13-15 mai 2015
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C O N F E R I N Ţ EC O N F E R I N Ţ E

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.

EVENIMENTEEVENIMENTELa 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;

C O N F E R I N Ţ EC O N F E R I N Ţ E

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.

5th Annual International 
Conference on 

Architecture

Atena, GRECIA, 6-9 iulie 
2015. Conferinţa est 
organizată de Athens
Institute for Education and
Research (ATINER). 
Termen limită pentru 
trimiterea rezumatelor (300 
cuvinte): 11 mai 2015. 
Mai multe informaţii găsiţi pe 
website-ul conferinţei: 
http://www.atiner.gr/architectur
e.htm

19th International Eco-
Conference - 11th Eco-

Conference on 
Environmental Protection
of Urban and Suburban 

Settlements

Novi Sad, SERBIA, 23-25 
septembrie 2015. Termen 
limită pentru trimiterea 
lucrărilor: 31 mai 2015. 
Mai multe informaţii la adresa: 
http://danube-
inco.net/object/call/14837

A XIV-a CONFERINTA 
NATIONALA DE 

CONSTRUCTII METALICE, 
Cluj-Napoca, ROMÂNIA

19-20 noiembrie 2015. 
Toate informatiile legate de 
conferinţa se regăsesc pe 
site-ul  Conferinţei:
http://www.cm14.ro

EuroScience Open Forum 
(ESOF)

Manchester, MAREA 
BRITANIE, 22-27 iulie 

2016. Termen limită pentru 
trimiterea propunerilor de 
prezentări: 1 iunie 2015. 

Mai multe informaţii la: 
http://www.esof.eu/home.html

Orizont 2020 - ERC-2015-
AdG - ERC ADVANCED 
GRANT 2015.

Se oferă granturi de 
cercetare cercetătorilor de 
orice naţionalitate având 
rezultate remarcabile în 
domeniul lor de activitate. 
Termen limită pentru 
trimiterea propunerilor: 2 
iunie 2015, ora 17:00 (ora 
locala Bruxelles.  

Mai multe informaţii la adresa: 
http://ec.europa.eu/research/pa
rticipants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/calls/erc-2015-
adg.html 

Orizont 2020 - H2020-EE-
2015-2-RIA - Energy 
Efficiency Research & 
Innovation. 
Termen limită pentru 
trimiterea propunerilor: 4 
iunie 2015, ora 17:00 CEST. 

Mai multe informaţii la adresa: 
http://ec.europa.eu/research/pa
rticipants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/calls/h2020-
ee-2015-2-ria.html 
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EVENIMENTE

Aniversarea Centrului de 
Geografie Regională – Cluj-

Napoca

În perioada 18-19 octombrie
2014 au avut loc la Cluj Napoca
manifestările prilejuite de cea de-
a şasea Conferinţă
Internaţională şi a zecea
aniversare a Centrului de
Geografie Regională Disparităţi
regionale şi dezvoltare regională:
de la cercetare ştiinţifică la
recomandări de politici. La
această conferinţă cinci
cercetători ai INCD URBAN-
INCERC au participat cu trei
comunicări şi un poster. Cu
această ocazie, d-l CSI/conf.
univ. dr. arh. Vasile Meiţă,
Director General al INCD
URBAN-INCERC a conferit
Centrului de Geografie
Regională diploma INCD
URBAN-INCERC „Partener de
încredere” pentru îndelungata
colaborare a celor două instituţii.

În perioada 14-16 mai 2015 a avut loc la Iaşi
evenimentul „EUROINVENT – 7th European Exhibition

of Creativity and Innovation”. Delegaţia INCD URBAN-
INCERC, formată din d-l CSI dr. habil. arh. Vasile
MEIŢĂ, Director General, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr.,
habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor, Director Ştiinţific şi
d-ra CSIII dr. ing. Cornelia Florentina Dobrescu, Şef
Laborator de Cercetare şi Încercări pentru Geotehnică şi
Fundaţii pentru Construcţii, a participat în perioada 14-
17 mai 2015, inclusiv transportul, la programul
evenimentului.

În cadrul evenimentului, INCD URBAN-INCERC, prin d-l
CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General, a
acordat următoarele premii:

• Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru

contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile

construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării

teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD

URBAN-INCERC acordată d-lui prof. univ. dr. Ion
Sandu, Forumul Inventatorilor din România;

• Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru

contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile

construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării

teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD

URBAN-INCERC acordată d-lui asist. univ. dr. Andrei
Victor Sandu, Forumul Inventatorilor din România şi
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

• Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru

contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile

construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării

teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD

URBAN-INCERC acordată d-nei dr. ing. Ofelia
Cornelia Corbu, Universitatea Tehnică de Construcţii
din Cluj-Napoca.

• Anda Balasa – Significance of Romanian social housing,
related with the evolution of society (medalie de argint)

• Constantin Chifelea, Alina Chicos – Specific elements of
spatial planning from the analysis and diagnosis of the

current situation in the Romanian-Bulgarian cross-border

area (medalie de argint)

• Georgiana Toth, Alina Huzui-Stoiculescu – Socio-

environmental issues of marginal territories within the

Romanian-Bulgarian cross-border area (medalie de
argint)

• Aurelian Gruin, Felicia Enache, George Stanciu, Vlad
Stanciu – Using poured earth to achieve load-bearing

elements in buildings (medalie de argint)

• Cornelia-Florentina Dobrescu, Elena-Andreea Calarasu –
Assessment of physical and mechanical performances of

stabilized road structures using composite ecological

products (medalie de argint)

• Daniel-Gabriel Vâlceanu – The methodology of analyzing
and evaluating the quality of housing (medalie de argint)

• Irina Popa, Alexandrina Mureşanu – A new possibility to

predict the bevaviour of high - performance anticorrosive

protections applied on steel after their exposure in natural

aggressive environments, respectively in laboratory

accelerated conditions (medalie de bronz)

• Horia Constantinescu – Study regarding shear behavior

of reinforcement for concrete elements (medalie de
bronz)

• Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Cora Stamate –
Inorganic pollutants in indoor air of Bucharest office

spaces. Case study (medalie de bronz)

• Alina Dima, Mihaela Ion, Vasilica Vasile, Mariana Cioncu-
Puenea – Particles matter in indoor air of the residential
spaces (medalie de bronz)

• Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Cornelia Alecu,
Emil-Sever Georgescu – Structural Safety Assessment of
Reinforced Concrete Buildings (medalie de bronz)

• Silviu Lambrache – Comparative analysis of the

construction sector Romania – European Union (medalie
de bronz)

Pe data de 16 mai 2015, delegaţia INCD URBAN-INCERC a
participat la seminarul organizat de Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci dedicat tematicii proprietăţii intelectuale.

„EUROINVENT – 7th European Exhibition of 
Creativity and Innovation”, Iaşi,  14-16 mai 2015

De asemenea, ca semn de recunoaştere a valorii inovative a cercetării din cadrul INCD
URBAN-INCERC, institutul a obţinut următoarele distincţii, înmânate d-lui CSI dr. habil.
arh. Vasile MEIŢĂ, Director General: Diploma de cercetare de excelenţă în domeniile

urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor pentru cercetarea şi producţia ştiinţifică, în onoarea

creativităţii şi inovativităţii cercetărilor prezentate acordată de Centrul de Excelenţă în
domeniul Geopolimerilor şi Tehnologiilor Ecologice al Universităţii Perlis din Malaiezia și
Premiul special pentru merite deosebite ca semn de recunoaştere a invenţiilor deosebite

acordat de Asociaţia Internaţională a Inventatorilor din Korea.



• Emil-Sever Georgescu, Cristina Olga Gociman,
Iolanda Gabriela Craifaleanu, Mihaela Stela
Georgescu, Cristian Iosif Moscu, Claudiu Sorin
Dragomir, Daniela Dobre – Multi-hazard scenarios

and impact mapping for risk mitigation to

earthquakes and other extreme actions in a

protected area of Bucharest (medalie de aur)

• Marta Cristina Zaharia – Sound-absorbing and

insulating layered panel (medalie de aur)

• Octavian Lalu – New sustainable solutions for fire

performance improvement of combustible façades

used at rehabilitated buildings (medalie de aur)

• Monica Chereches, Nelu-Cristian Chereches – Grid
system for managing and controlling the air flow

inside a ventilated façade (medalie de aur)

• Constantin Miron – Eco-efficient energy building

envelope (medalie de aur)

• Constantin Miron – Construction system for civil and

industrial buildings (medalie de aur)

• Claudiu-Sorin Dragomir, Vasile Meita, Emil-Sever
Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Ioan-
Sorin Borcia, Nicolae-Cristian Croicu, Cornelia
Alecu, Daniela Dobre – A new concept in the

operation and development of the National Strong

Motion Network for Construction (medalie de aur)

• Livia Miron – Eco- efficient system energy insulation,

made with clean and renewable materials (medalie
de aur)

În afara acestora, publicaţiile editate sau elaborate de
INCD URBAN-INCERC şi cercetătorii din cadrul
acestuia au obţinut, la categoria „cărţi şi reviste”,
următoarele premii:

• Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN
2069-0509) (medalie de aur)

• Meiţă V. (2015), Metamorfoza spaţiului deltaic, 215
pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti,
România, ISBN 978-606-8165-13-4 (medalie de aur)

• Meiţă V., Voica M. (Editori), Spaţii simbolice din lemn
şi stuf. Protejarea spaţiului deltaic prin promovarea

arhitecturii ecologice, Editura INCD URBAN-
INCERC, Bucureşti, România, 80 pag., ISBN 978-
606-8165-18-9 (medalie de argint)

• Petrişor A.-I., Meiţă V. (Editori) (2013), Challenges for
Romania within Horizon 2020 - The EU framework

program for research and innovation 2014-2020.

Preparing European partnering in research and

technological development for sustainable

constructions and built environment. Abstract

Proceedings, 270 pag., Editura INCD URBAN-
INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-
17-2 (certificat de apreciere)

„EUROINVENT – 7th European Exhibition of 
Creativity and Innovation”, Iaşi,  14-16 mai 2015

„EUROINVENT – 7th European Exhibition of 
Creativity and Innovation”, Iaşi,  14-16 mai 2015

• Petrişor A.-I. (2014), Abordare şi metode de cercetare cu elemente de autorat ştiinţific, 174
pag., Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, România, ISBN 978-606-638-107-9
(certificat de apreciere)

• Revista Construcţii (ISSN 1221-2709 – format tipărit, 2247-0328 – online9) (certificat de
apreciere)

De asemenea, toate cele 28 de postere elaborate de cercetătorii din cadrul INCD URBAN-
INCERC au primit medalii pentru categoria „cercetare inovativă”:

• Vasile Meiţă – Criteria for the sustainable development of Danube Delta Biosphere Reserve
(medalie de aur)

• Cornelia Baeră, Mircea Păstrav, Henriette Szilagyi – Cementitious composites with self-

healing capacity as beam-column interface material for antiseismic hybrid joint (medalie de
aur)

• Oana Eugenia Cazan – Drying shrinkage behaviour of high strength fiber reinforced concrete
(medalie de aur)

• Adrian Alexandru Ciobanu – Experimental device for determining the thermal conductivity of
vacuum insulation panels (medalie de aur)

• Valentin Tache, Monica Tache, Cristina Ivana – Establishment and Evaluation Methodology for
Metropolitan Areas in Romania (medalie de aur)

• Alexandru-Ionuţ Petrişor – Multi-scale, trans-disciplinary approach to spatial environmental

research and planning (medalie de aur)

• Gheorghe-Alexandru Bărbos – Long term bending behavior of ultra-high performance concrete

(UHPC) beams (medalie de aur)

• Gabriela Călătan, Andreea Hegyi – Studies on ways to protect the environment. The use of
vernacular construction materials (medalie de aur)
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LA MULŢI ANI !!!
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Raport
privind participarea delegaţiei INCD URBAN-

INCERC la „EUROINVENT – 7th European 
Exhibition of Creativity and Innovation”, Iaşi,  

14-16 mai 2015

În perioada 14-16 mai 2015 a avut loc la Iaşi evenimentul 
„EUROINVENT – 7th European Exhibition of Creativity
and Innovation”. Delegaţia INCD URBAN-INCERC, 
formată din d-l CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director 
General, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-
Ionuţ Petrişor, Director Ştiinţific şi d-ra CSIII dr. ing. 
Cornelia Florentina Dobrescu, Şef Laborator de Cercetare 
şi Încercări pentru Geotehnică şi Fundaţii pentru 
Construcţii, a participat în perioada 14-17 mai 2015, 
inclusiv transportul, la programul evenimentului.
În cadrul evenimentului, INCD URBAN-INCERC, prin d-l 
CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General, a 
acordat următoarele premii: 

Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru 
contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile 
construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării 
teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD 
URBAN-INCERC acordată d-lui prof. univ. dr. Ion Sandu, 
Forumul Inventatorilor din România;

Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru 
contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile 
construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării 
teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD 
URBAN-INCERC acordată d-lui asist. univ. dr. Andrei 
Victor Sandu, Forumul Inventatorilor din România şi 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

Diplomă de excelenţă în cercetarea ştiinţifică pentru 
contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniile 
construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi amenajării 
teritoriului prin activitatea desfăşurată în cadrul INCD 
URBAN-INCERC acordată d-nei dr. ing. Ofelia Cornelia 
Corbu, Universitatea Tehnică de Construcţii din Cluj-
Napoca. 

Anda Balasa – Significance of Romanian social housing, 
related with the evolution of society (medalie de argint)

Constantin Chifelea, Alina Chicos – Specific elements of 
spatial planning from the analysis and diagnosis of the
current situation in the Romanian-Bulgarian cross-border
area (medalie de argint)

Georgiana Toth, Alina Huzui-Stoiculescu – Socio-
environmental issues of marginal territories within the
Romanian-Bulgarian cross-border area (medalie de argint)

Aurelian Gruin, Felicia Enache, George Stanciu, Vlad 
Stanciu – Using poured earth to achieve load-bearing
elements in buildings (medalie de argint)

Cornelia-Florentina Dobrescu, Elena-Andreea Calarasu –
Assessment of physical and mechanical performances of
stabilized road structures using composite ecological
products (medalie de argint)

Daniel-Gabriel Vâlceanu – The methodology of analyzing
and evaluating the quality of housing (medalie de argint)

Irina Popa, Alexandrina Mureşanu – A new possibility to
predict the bevaviour of high - performance anticorrosive
protections applied on steel after their exposure in natural 
aggressive environments, respectively in laboratory
accelerated conditions (medalie de bronz)

Horia Constantinescu – Study regarding shear behavior
of reinforcement for concrete elements (medalie de bronz)

Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Cora Stamate –
Inorganic pollutants in indoor air of Bucharest office
spaces. Case study (medalie de bronz)

Alina Dima, Mihaela Ion, Vasilica Vasile, Mariana Cioncu-
Puenea – Particles matter in indoor air of the residential
spaces (medalie de bronz)

Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Cornelia Alecu, 
Emil-Sever Georgescu – Structural Safety Assessment of 
Reinforced Concrete Buildings (medalie de bronz)

Silviu Lambrache – Comparative analysis of the
construction sector Romania – European Union (medalie 
de bronz)

Pe data de 16 mai 2015, delegaţia INCD URBAN-INCERC 
a participat la seminarul organizat de Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci dedicat tematicii proprietăţii intelectuale.
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;

EUROINVENT – 7th European Exhibition of 
Creativity and Innovation”, Iaşi,  14-16 mai 2015

EUROINVENT EUROINVENT –– 7th European 7th European ExhibitionExhibition of of 
CreativityCreativity andand InnovationInnovation””, Ia, Iaşşi,  14i,  14--16 mai 201516 mai 2015
De asemenea, ca semn de recunoaştere a valorii inovative a 
cercetării din cadrul INCD URBAN-INCERC, institutul a 
obţinut următoarele distincţii, înmânate d-lui CSI dr. habil. 
arh. Vasile MEIŢĂ, Director General: Diploma de cercetare de 
excelenţă în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor 
pentru cercetarea şi producţia ştiinţifică, în onoarea creativităţii 
şi inovativităţii cercetărilor prezentate acordată de Centrul de 
Excelenţă în domeniul Geopolimerilor şi Tehnologiilor 
Ecologice al Universităţii Perlis din Malaiezia și Premiul special 
pentru merite deosebite ca semn de recunoaştere a invenţiilor 
deosebite acordat de Asociaţia Internaţională a Inventatorilor 
din Korea.

În afara acestora, publicaţiile editate sau elaborate de INCD 
URBAN-INCERC şi cercetătorii din cadrul acestuia au obţinut, 
la categoria „cărţi şi reviste”, următoarele premii:

Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 2069-0509) 
(medalie de aur)

Meiţă V. (2015), Metamorfoza spaţiului deltaic, 215 pag., 
Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 
978-606-8165-13-4 (medalie de aur)

Meiţă V., Voica M. (Editori), Spaţii simbolice din lemn şi stuf. 
Protejarea spaţiului deltaic prin promovarea arhitecturii 
ecologice, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 
România, 80 pag., ISBN 978-606-8165-18-9 (medalie de 
argint)

Petrişor A.-I., Meiţă V. (Editori) (2013), Challenges for 
Romania within Horizon 2020 - The EU framework program for 
research and innovation 2014-2020. Preparing European 
partnering in research and technological development for 
sustainable constructions and built environment. Abstract 
Proceedings, 270 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, 
Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-17-2 (certificat de 
apreciere)

Petrişor A.-I. (2014), Abordare şi metode de cercetare cu 
elemente de autorat ştiinţific, 174 pag., Editura Universitară 
„Ion Mincu”, Bucureşti, România, ISBN 978-606-638-107-9 
(certificat de apreciere)

Revista Construcţii (ISSN 1221-2709 – format tipărit, 2247-
0328 – online) (certificat de apreciere)

De asemenea, toate cele 28 de postere elaborate de 
cercetătorii din cadrul INCD URBAN-INCERC au primit medalii 
pentru categoria „cercetare inovativă”:

Vasile Meiţă – Criteria for the sustainable development of 
Danube Delta Biosphere Reserve (medalie de aur)

Cornelia Baeră, Mircea Păstrav, Henriette Szilagyi – Cementitious
composites with self-healing capacity as beam-column interface
material for antiseismic hybrid joint (medalie de aur)

Oana Eugenia Cazan – Drying shrinkage behaviour of high strength
fiber reinforced concrete (medalie de aur)

Adrian Alexandru Ciobanu – Experimental device for determining the
thermal conductivity of vacuum insulation panels (medalie de aur)

Emil-Sever Georgescu, Cristina Olga Gociman, Iolanda Gabriela 
Craifaleanu, Mihaela Stela Georgescu, Cristian Iosif Moscu, Claudiu 
Sorin Dragomir, Daniela Dobre – Multi-hazard scenarios and impact 
mapping for risk mitigation to earthquakes and other extreme actions
in a protected area of Bucharest (medalie de aur)

Marta Cristina Zaharia – Sound-absorbing and insulating layered
panel (medalie de aur)

Octavian Lalu – New sustainable solutions for fire performance
improvement of combustible façades used at rehabilitated buildings
(medalie de aur)

Monica Chereches, Nelu-Cristian Chereches – Grid system for 
managing and controlling the air flow inside a ventilated façade
(medalie de aur)

Constantin  Miron – Eco-efficient energy building envelope (medalie 
de aur)

Constantin  Miron – Construction system for civil and industrial 
buildings (medalie de aur)

Claudiu-Sorin Dragomir, Vasile Meita, Emil-Sever Georgescu, 
Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Ioan-Sorin Borcia, Nicolae-Cristian 
Croicu, Cornelia Alecu, Daniela Dobre – A new concept in the
operation and development of the National Strong Motion Network for 
Construction (medalie de aur)

Livia Miron – Eco- efficient system energy insulation, made with
clean and renewable materials (medalie de aur)

Valentin Tache, Monica Tache, Cristina Ivana – Establishment and
Evaluation Methodology for Metropolitan Areas in Romania (medalie 
de aur)

Alexandru-Ionuţ Petrişor – Multi-scale, trans-disciplinary approach to
spatial environmental research and planning (medalie de aur)

Gheorghe-Alexandru Bărbos – Long term bending behavior of ultra-
high performance concrete (UHPC) beams (medalie de aur)

Gabriela Călătan, Andreea Hegyi – Studies on ways to protect the
environment. The use of vernacular construction materials (medalie de 
aur)
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EVENIMENTEEVENIMENTE

Atelier româno-german

Pe data de 14 iulie 2015 INCD URBAN-INCERC a organizat, 
în cooperare cu Universitatea din Stuttgart, atelierul româno-
german „Role of transport infrastructure in the national spatial
planning system. Focus on Romania” la care au participat 38 
de studenţi germani şi profesorii lor, în afara cercetătorilor din 
INCD URBAN-INCERC, care au susţinut prezentări. 

Organizarea acestui eveniment este importantă sub aspectul 
evaluării INCD URBAN-INCERC de către o echipă 
internaţională de experţi în 2012 în cadrul programului 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică pentru 
certificarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, 
permiţând creşterea vizibilităţii internaţionale şi dezvoltarea 
unor colaborări ştiinţifice cu institute şi universităţi 
internaţionale pentru dezvoltarea competenţelor ştiinţifice 
recunoscute pe plan internaţional. 

Tematica evenimentului a inclus prezentări ale INCD URBAN-
INCERC, sistemului românesc de planificare urbană şi 
spaţială, PATN – Secţiunea Transport, Master Planului de 
transport şi problemelor legate de accesibilitate în context 
naţional şi local.

Conferinţe

Evenimente 
Atelier româno-german

Congresul internaţional de 
sunete şi vibraţii – Florența

Raport de activitate

Consultare privind noul cadru al 
cercetării din România în 2014-

2020

Programul de cercetare în 
domenii prioritare al 

Mecanismului Financiar SEE 
2009-2014

Aniversări 

Iulie-Septembrie 2015Raport de activitate al Sucursalei INCERC București

INCD URBAN-INCERC” gestionează, întreţine şi exploatează 
de peste 40 de ani Reţeaua Naţională Seismică pentru 
Construcţii, organizata în cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti, 
având în prezent peste 55 de echipamente de înregistrare şi 
supraveghere seismică la mişcări puternice.
Singura înregistrare de interes ingineresc a mişcării seismice a 
fost obţinută la sediul INCERC Bucureşti prin Reţeaua 
Naţională Seismică pentru Construcţii, la cutremurul din 4 
Martie 1977. 
Deoarece până în 1977, în România, nu au existat înregistrări 
de mişcări seismice puternice, fiind preluate date şi concluzii 
din alte ţări, codurile de proiectare nu au putut asigura un nivel 
de siguranţă adecvat, ceea ce explică numărul mare de 
structuri care au suferit şi sunt expuse şi în prezent riscului 
seismic.
Pe baza acestei înregistrări s-a stabilit că valorile de acceleraţii 
şi conţinutul spectral era complet diferit de cel al altor tipuri de 
seisme, ceea ce a condus la suprasolicitări deosebite asupra 
clădirilor înalte şi zvelte.
Codurile de proiectare a construcţiilor la cutremur şi hărţile de 
zonare seismică se bazează pe datele furnizate în special de 
INCD URBAN-INCERC prin Reţeaua Naţională Seismică 
pentru Construcţii, care a obţinut la cutremurele puternice de 
Vrancea din 30 august 1986 şi 30 şi 31 mai 1990 peste o sută 
de înregistrări, astfel încât contribuţia datelor acestei reţele a 
fost de cca. 75 % din totalul pe ţară.
Pe această bază s-au efectuat la URBAN-INCERC cercetări în 
domeniul ingineriei seismice (hazard seismic, vulnerabilitate şi 
risc) iar codurile naţionale au fost succesiv revizuite şi 
îmbunătăţite conform cerinţelor europene şi mondiale, în 1991-
1992, 2006 şi 2013. De asemenea, Reţeaua Naţională 
Seismică din cadrul INCD URBAN-INCERC a obţinut singurele 
înregistrări la cutremurele crustale din 1991 din Banat, ceea ce 
a permis revizuirea semnificativă a zonării seismice a acestei 
regiuni cu cutremure crustele.
Staţiile şi echipamentele INCD URBAN-INCERC din cadrul 
Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii din Municipiul 
Bucureşti includ un număr de 4 clădiri instrumentate, din care 2 
clădiri înalte, 3 foraje si respectiv 5 staţii/puncte de referinţă 
amplasate pe teren liber*. În ţară există 42 de staţii/puncte de 
referinţă amplasate pe teren libe

Conferințe

În perioada 12-16 iulie a avut loc în Florenţa, Italia cel de-al 22-
lea congres internaţional de sunete şi vibraţii, organizat de 
Institutul Internaţional de Acustică şi Vibraţii şi Societatea 
Italiană de Acustică. 

Din partea INCD URNBAN-INCERC au participat d-le CSIII dr. 
ing. Marta Cristina Zaharia şi CSIII ing. Ioana Mihaela Alexe, 
care au prezentate lucrarea invitată cu titlul „Acoustical
properties of some modern partitioning light walls, comparing
glazing systems with opaque systems”,  pentru care au primit 
un certificat de participare.

N
r. 

37
 -3

9 
/ i

ul
ie

-s
ep

te
m

br
ie

20
15



EVENIMENTEEVENIMENTE

D-nul CS dr. geograf Daniel-Gabriel Vâlceanu a participat În 
data de 6 iunie 2015 la o dezbatere pe tema locuirii sociale 
organizate de Societatea Academică din România în 
parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities, în 
calitate de promotori ai proiectului „No disgRACE in this
electoral race! Recording and combating hate speech and
racism during the 2014 electoral cycle in Romania”, finanțat de 
Fundația pentru o Societate Deschisă. 
Dezbaterea și-a propus să aducă în discuție trei teme mari: 
studiul construcțiilor de locuințe sociale și de locuințe noi în 
România, situația evacuărilor din București și legalizarea 
comunităților informale. De asemenea, la eveniment au fost 
invitați reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai 
Ministerului Afacerilor Europene, ai Agenției Naționale pentru 
Cadastru, ai Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării, ai Agenției Naționale pentru Cadastru și 
Publicitate Imobiliară și ai Primăriilor Sectoarelor 3 și 5 ale 
Municipiului București. 
De asemenea, în zilele de 24 și 28 iulie 2015, d-nul CS dr. 
geograf Daniel-Gabriel Vâlceanu a fost invitat să participe în 
calitate de expert local în domeniul locuirii la cele două 
Workshop-uri pe tema: „Locuirea în România. Spre o Strategie 
Națională a Locuirii”, organizate de Banca Mondială în
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice. Cele două Workshop-uri au avut ca obiectiv
prezentarea rezultatelor, a concluziilor și recomandărilor
studiului locuirii (incluzând aici și experiențele internaționale), 
principalilor actori publici ai locuirii (Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională pentru
Locuințe, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii, Ministerul
Mediului, Fondul Național de Garanatare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii etc.) și actorilor privați (federații
ale asociațiilor de proprietari, dezvoltatori, ONG-uri, instituții
bancare implicate în schema Bauspar, Asociațiile Orașelor și 
Comunelor, Asociațiile Municipiilor etc.).

INCD URBAN-INCERC are amplasate echipamente digitale de 
supraveghere seismică de tip Etna, Basalt si Granite -
Kinemetrics, U.S.A., GMS 18 – GeoSIG, Elveția, într-o serie de 
locaţii (localităţi), in cea mai mare parte in cadrul 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta (si 
Inspectoratelor Teritoriale), precum si in cadrul altor instituții
care aparțin de Ministerul Educației si Cercetării Științifice.
Având în vedere interesul public deosebit al Reţelei Naţionale 
Seismice pentru Construcţii, INCD „URBAN-INCERC” a purtat 
discuţii cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea 
asigurării transferului de date seismice în timp real în cadrul 
reţelei. Această acţiune s-a materializat printr-un 
PROTOCOLUL DE COLABORARE încheiat între cele doua 
instituţii.

Evenimente

În perioada 02-05.09.2015 a avut loc 
la Sibiu, Romanian International
Conference on Chemistry and
Chemical Engineering – RICCCE 19, 
organizată de Facultatea de Chimie 
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din 
cadrul Universităţii Politehnica 
Bucureşti. La acest eveniment,  din 
cadrul INCD URBAN-INCERC, 
Sucursala INCERC Bucureşti a 
participat d-na CSIII ing.Vasilica
Vasile, şef Laborator PFCH.
Activităţile desfăşurate în timpul 
deplasării au fost:

-prezentarea posterului cu titlul : 
Monitoring of the inorganic pollutants
in built indoor environment,  autori: 
Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela 
Ion

-audierea comunicărilor  de la 
secţiunile New Materials and
Nanomaterials, New Concepts in 
Biochemical and Chemical
Engineering, Physical Chemistry, 
Electrochemistry and Corrosion şi 
New Developments in Chemical
Synthesis and Catalysis

-vizionarea lucrărilor sub formă de 
poster de la toate cele şase secţiuni 
ale conferinţei. 

- discuţii cu specialiştii participanţi la 
eveniment, printre care dr. ing. Maria 
Marcu de la Institutul de Chimie-
Fizică, Ilie Murgulescu, dr. ing. 
Simona Popescu, dr. ing. Anca 
Cojocaru, dr. ing. Madelene Dăncilă, 
dr. ing Tiberiu Danciu de la 
Facultatea de Chimie Aplicată şi 
Ştiinţa Materialelor, în vederea 
promovării domeniilor de activitate 
ale institutului, în general, al 
domeniului privind calitatea aerului 
interior, în special, şi pentru 
identificarea unor potenţiali parteneri 
în viitoarele proiecte de cercetare.

EVENIMENTE

Raport de activitate al Sucursalei Urbaproiect

În cadrul Programului NUCLEU, colectivele de autori din cadrul 
Sucursalei Urbanproiect au desfășurat activități de cercetare-
documentare pe cele două teme existente, și anume: 
PN 09 03 01 10 – ”Integrarea României în Uniunea Europeană 
prin afirmarea identităţii regional continentale, creşterea 
coeziunii spaţiale şi dezvoltare teritorială durabilă” – Faza 14: 
Vulnerabilități socio-teritoriale în zonele cu așezări expuse 
riscurilor naturale;
PN 09 03 01 06 – ”Identificarea măsurilor de atenuare a 
disparităților în gradul de dezvoltare al diferitelor categorii de 
teritorii” – Faza 18: Regenerarea zonelor urbane degradate în 
contextul obiectivelor de dezvoltare teritorială ale Strategiei 
Europa 2020;
În datele de 21 și 28 iulie 2015 s-au finalizat și transmis primele 
două livrabile în cadrul proiectului CENTRIC – Center of 
excellence in territorial management and cadastre. (cod 
664573), proiect finanțat prin Programul Orizont 2020 
WIDESPREAD 2014 – 1 (Livrabilul 2.1.- CENTRIc research
and innovation landscape și livrabilul 2.2.- Technical and
Regularity Best Practices). Proiectul se desfășoară în perioada 
iunie 2015 – iunie 2016 și are ca parteneri reprezentanți ai 
Provinciei Autonome din Trento (Italia), Trilogis SRL (Trento, 
Italia), INI-NOVATION GMBH (Germania), Technoport
(Luxemburg) și ai Universității Catolice din Leuven (Belgia). 
Lead Partner este ANCPI, Romania. Pe parcursul lunii iulie au 
avut loc de asemenea, mai multe videoconferințe cu partenerii 
proiectului în vederea stabilirii detaliilor tehnice și financiare. 
În cadrul activității de cercetare privind documentațiile de 
urbanism aflate în desfășurare, colectivul Sucursalei 
Urbanproiect a participat sub coordonarea urbaniștilor și
arhitecților la elaborarea diverselor faze aferente reactualizării 
PUG Satu Mare, Turnu Măgurele, Arad, Luduș, Mărgineni, C.A. 
Rosetti, Niculițel, Turceni. 
Ca urmare a selectării pe baza criteriilor de calificare pentru 
etapa a II-a la procedura specială de achiziție publică „concurs 
de soluții” pentru atribuirea contractului de servicii având ca 
obiect “Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament
Local de Urbanism al Municipiului Botoșani”, în data de 23 iulie 
2015 un reprezentant al INCD URBAN-INCERC a participat la 
ridicarea anonimatului soluțiilor tehnice și deschiderea 
propunerilor financiare. Propunerea Sucursalei Urbanproiect s-
a clasat pe locul 1 la oferta financiară și pe locul 4 la oferta 
tehnică. 
În data de 15 iulie 2015, Sucursala Urbanproiect a INCD 
URBAN-INCERC în asociere cu SC Oppidum Studio SRL și
Agora Est Consulting SRL au depus oferta la licitația deschisă 
organizată de Primăria Municipiului București pentru elaborarea 
studiului „Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării 
unui program de regenerare urbană”. La licitație s-au înscris 
nouă operatori economici, oferta financiară a INCD URBAN-
INCERC, de 850.000 Ron situându-se pe locul 5, cea mai mică 
fiind de 628.155 Ron, a S.C. Synergetics Corporation S.R.L.
.

Evenimente

Conform legislaţiei în vigoare privind 
structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea Comitetului 
Ministerial şi a Centrului Operativ 
pentru Situaţii de Urgenţă şi a listei 
consultanţilor în Comitetul Ministerial, 
de la nivelul MDRAP (anterior MDRT, 
MDLPL, MTCT), a legii calităţii în 
construcţii 10/1995, modificată, INCD 
URBAN-INCERC prin Reţeaua 
Naţională Seismică pentru 
Construcţii, are printre altele 
următoarele atribuţii: INCD URBAN-
INCERC face parte din structurile 
privind reducerea riscului seismic, cu 
funcţii de sprijin în situaţii de urgenţă 
şi monitorizarea teritoriului României 
la acţiuni seismice şi vibratorii, 
periculoase pentru construcţii/
infrastructură; INCD URBAN-INCERC 
are obligaţia să monitorizeze 
activitatea seismică şi non-seismică, 
cu impact asupra construcţiilor, în 
oraşele cu expunere critică, (de ex. 
Bucureşti), cât şi în teritoriul naţional, 
existând consecinţe grave în condiţiile 
nefuncţionării acesteia.INCD URBAN-
INCERC are obligaţia să pună la 
dispoziţia organelor competente 
datele înregistrate şi prelucrate 
privind activitatea seismică şi non-
seismică, cu impact asupra 
construcţiilor din teritoriul României.
România este o ţară membră UE cu o 
seismicitate unică în Europa prin 
prezenţa sursei Vrancea, care poate 
produce un impact direct şi indirect cu 
caracter de dezastru naţional, la 
scară a peste 50% din teritoriu, 
deoarece va afecta zone şi localităţi 
care produc o pondere importantă din 
PIB. La un singur eveniment de mare 
magnitudine se vor produce efecte 
transfrontaliere foarte importante în 
Republica Moldova, Ucraina şi 
Bulgaria, aşa cum s-a întâmplat în 
1940 şi 1977.
Ca urmare a condiţiilor specifice de 
hazard seismic şi vulnerabilitate, în 
prezent ţara noastră se situează în 
perioada de pregătire pentru impactul 
unui posibil seism, neprognozabil în 
domeniul timp, dar posibil oricând în 
sens statistic general. Pentru a 
preveni şi reduce consecinţele unui 
astfel de eveniment, intervalul de timp 
istoric disponibil este foarte redus şi 
impune măsuri urgente. 
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MOTTO: „ Ars sine scientia nihil est ”.  Jean Mignot (secolul al XIV-lea)
CUPRINS

Inventică 

Participarea INCD URBAN-INCERC 
la cel de-al XL-lea Salon 
Internaţional de Inventică INOVA din 
Karlovac, Croaţia cu brevetul de 
invenţie Eco-efficient energy building
envelope, autor: CSII dr. ing. 
Constantin MIRON, Director al 
Sucursalei INCD URBAN-INCERC 
Iaşi, care a obţinut medalia de aur.
Participarea INCD URBAN-INCERC 
la cel de-al XI-lea Salon Internaţional 
de Inventică şi Noi Tehnologii „New
Time” din Sevastopol, Ucraina cu 
brevetul de invenţie Eco-efficient
energy building envelope, autor: CSII 
dr. ing. Constantin MIRON, Director 
al Sucursalei INCD URBAN-INCERC 
Iaşi, care a obţinut medalia de aur.
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Organizarea celei de a zecea conferință

Pe data de 16 octombrie 2015, INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-
a zecea ediţii a conferinţei de cercetare în construcţii, economia 
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, având ca temă 
„Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”. La 
acest eveniment au participat 170 de persoane reprezentând mediul privat, 
inclusiv PFA, BIA sau auditori energetici, 4 institute de cercetare, 5 
universităţi, 5 organizaţii profesionale şi instituţii publice, un liceu, diferite 
organizaţii din străinătate şi alte organisme de profil. Programul 
evenimentului a inclus o sesiune de deschidere, la care au participat 
reprezentanţi ai ministerului coordonator şi ai universităţilor cu profil similar 
din ţară, urmată de o prezentare în plen a vorbitorului-cheie, conf. univ. dr. 
Tom Johannes Kauko de la Universitatea Oxford-Brookes, urmată de 6 
secţiuni paralele. 

Trei dintre acestea au fost destinate prezentării lucrărilor (8 lucrări de 
arhitectură/ urbanism, 17 lucrări de construcţii şi 18 postere), iar celelalte 
trei secţiuni au fost independente (fiind dedicate proiectului CENTRIC, 
eficienţei energetice – proiectele QUALICHeCK şi Train to nZEB, şi o 
secţiune organizată de Asociaţia Profesională a  Urbaniştilor din România). 
Conferinţa a fost co-finanţată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare prin programul de co-finanţare a manifestărilor 
ştiinţifice şi a avut ca parteneri media Agenda Construcţiilor, Arena 
Construcţiilor, ArtOut, EcoBuild, Arhitectura, ProIdea, Registrul Urbaniştilor 
din România şi Televiziunea România de Mâine.          
În perioada 15-16 octombrie 2015, s-a desfăşurat în paralel cu lucrările 
conferinţei institutului și Atelierul Centrului European pentru Reabilitarea 
Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC.
La acest eveniment au participat şi delegaţi străini, unii dintre aceştia 
participând şi la lucrările conferinţei INCD URBAN-INCERC în cea de-a 
doua zi a evenimentului. Agenda evenimentului a inclus activităţi specifice 
Acordului Europa – Major Hazards, prin care s-a şi constituit acest centru.

Evenimente 

Organizarea celei 
de a zecea 
conferință

Participare la 
simpozioane și

conferințe

Participare la 
Salonul Cercetării 

Românești

Forumul Anual al 
Strategiei Uniunii 
Europene pentru 
Regiunea Dunării

Kaohsiung
International

Invention & Design 
EXPO Kaohsiung, 

Taiwan.

Activitatea INCD URBAN-INCERC în domeniul inventicii şi 
calitatea lucrărilor expuse au fost de asemenea recunoscute 
prin:
- Premiul expoziţiei internaţionale de inventică şi design din 
Kaohsiung, Taiwan acordat de către Asociaţia Internaţională de 
Inventică şi Proprietate Intelectuală din Taiwan;
Includerea institutului în topul pentru ecologie şi energie din 
surse regenerabile şi cupa aferentă acordate de către acordat 
de către Asociaţia Internaţională de Inventică şi Proprietate 
Intelectuală din Taiwan.

În perioada 4 - 5 decembrie, delegatul INCD URBAN-
INCERC a participat şi la 4th International Conference on
Advanced Material Engineering & Technology, desfăşurată în 
paralel cu salonul pentru a audia lucrările conferinţei.
În cadrul participării la salon, domnul Vasile MEIŢĂ, Director 
General INCD URBAN-INCERC a stabilit contacte cu Korea
Invention News din Seoul, Korea în vederea includerii INCD 
URBAN-INCERC pe lista instituţiilor recipiente ale premiilor 
Korea Inventor Award, pe baza invenţiilor prezentate în Taiwan.
De asemenea, delegatul INCD URBAN-INCERC a efectuat o 
vizită în Kowloon, Hong-Kong, în vederea stabilirii unor viitoare 
cooperări în domeniul cercetării cu Facultatea de Energetică şi 
Ştiinţele Mediului din Universitatea Oraşului din Hong Kong, 
reprezentată de decanul acesteia, dnul prof. univ. dr. Peter 
Brimblecombe.

În afara acestora, domnul Vasile MEIŢĂ, Director General 
INCD URBAN-INCERC a avut mai multe întâlniri şi discuţii 
colaterale evenimentului în vederea stabilirii unor viitoare 
cooperări în domeniul cercetării cu reprezentanţii universităţilor 
şi instituţiilor de cercetare prezente la eveniment.

Institutul Naţional de Cercetare -
Dezvoltare în Constructii, Urbanism si 
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EVENIMENTEEVENIMENTEParticipare la Salonul Cercetării 
Românești

În cadrul Salonului Cercetării 
Românești, organizat la Romexpo în 
perioada 14 -17 octombrie, au fost 
prezentate, la standul INCD 
URBAN-INCERC, oferta de servicii 
și rezultatele cercetării obținute în 
cadrul Sucursalei Urbanproiect.

 Acordarea de către OSIM  a 2  
brevete de inventie dnului Miron 
CONSTANTIN Brevet de inventie 
nr. 127535 /30.09.2015 – Anvelopă 
de clădire eco-eficentă energetic, 
autor Constantin Miron;
Brevet de inventie nr. 127536 / 
30.09.2015 – Sistem de constructie 
pentru cladiri civile si industriale, 
autor Constantin Miron.

Inventică 
Miron CONSTANTIN – Medalie de 
aur la  Salonul Internațional de 
Inventică de la Cracovia, cu
inventia Eco-efficient energy
building envelope şi Medalie de aur 
la International Salon of Inventions
and New Technologies «NEW 
TIME» - Sevastopol, cu  inventia
Eco-efficient energy building 
envelope

Participare la simpozioane și conferințe

Participarea INCD URBAN-INCERC la Simpozionul Cercetarea, 
dezvoltarea şi inovarea – suport pentru competitivitate economică şi 
dezvoltare socială prilejuit de Ziua Cercetătorului şi Proiectantului din 
România prin d-nii Vasile MEIŢĂ, Director General şi Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Director Ştiinţific.
Participarea INCD URBAN-INCERC la conferinţa internaţională 
Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable
future, Cercul Militar Naţional, Bucureşti, România, 13-15 noiembrie cu 
următoarele lucrări:

- Petrişor A.-I., Andronache I., Ciobotaru A. M., Peptenatu D.,
Assessing the fragmentation of the green infrastructure in Romanian
cities using fractal models and numerical taxonomy (comunicare orală);

- Tache A., Tache M., Chifelea C., Assessment of functional
policentricity in county residence municipalities in Romania (poster);

- Huzui-Stoiculescu A., Toth G., Chicoş A., Stoiculescu R., What
are the features of Romanian functional urban areas considering the
human and natural capital? (poster)

Participarea domnului Emil-Sever GEORGESCU la Şedinţa 
Comitetului Director ENBRI – Reţeaua Europeană a Institutelor de 
cercetare în Construcţii din 5-6 noiembrie de la Institutul SBI din 
Copenhaga, Danemarca şi alte acţiuni corelate direct cu proiectele 
europene din cadrul Programului Cadru al Uniunii Europene Orizont 
2020 şi identificarea unor teme comune de cercetare cu institutele 
membre ENBRI. În cadrul discuţiilor au fost analizate Strategia şi 
Planul de acţiune ENBRI, cu accent pe acţiuni corelate direct cu 
Programul Orizont 2020, şi iniţiativele europene ECCREDI, ECTP şi 
Orizont 2020, precum şi competiţia dintre industrie şi cercetare pentru 
controlul ECTP.

     Participarea colectivului de cercetători din cadrul INCD URBAN-
INCERC la cea de-a XIV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale 
INFOINVENT de la Chişinău, Republica Moldova cu 21 de lucrări.
Participarea colectivului de cercetători din cadrul Sucursalei 
URBANPROIECT la  ECOSMART International Conference-
Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable
future, organizată de Facultatea de Geografie, Universitatea București
și la conferința ,,Coordonare pentru investitii eficiente in infrastructura”
Bucuresti, proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional de Asistența Tehnică.

În perioada 5-6 noiembrie, domnul Emil-Sever Georgescu a 
participat la ședința de Board ENBRI care a avut loc la Institutul SBI-
Universitatea Aalborg din Copenhaga, Danemarca. În cadrul 
conferinței (5 noiembrie) s-a organizat o vizită a cartierului istoric 
Carlsberg și a construcțiilor noului cartier Carlsberg City, iar pe 6 
noiembrie s-a vizitat Laboratorul de iluminat al SBI.

INCD URBAN-INCERC a început aderarea  la Asociaţia ANELIS+ 
în vederea obţinerii accesului la literatura ştiinţifică din domeniul de 
activitate începând din 2016 – în acest sens, dnul Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC a participat pe 
data de 18 noiembrie la şedinţa anuală a ANELIS+ din Bucureşti.

EVENIMENTEEVENIMENTE Participare la conferințe

În decursul lunii octombrie, cercetătorii 
din cadrul Sucursalei 
URBANPROIECT au participat la 
diverse conferințe de diseminare a 
unor rezultate obținute în cadrul unor 
proiecte coordonate de instituții de
interes pentru domeniile de specialitate 
și pentru viitorul cercetării desfășurate
la nivelul sucursalei:
- Copernicus – big data benefiting
environment and society, organizată 
de Agenția Spațială Română;

- Reforma Administrativ-Teritorială, 
mai multă eficiență în Administrația 
Locală din România, organizată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice);

- Observator Teritorial - sistem 
informational integrat în sprijinul 
politicilor publice de dezvoltare 
teritorială”, organizată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice);

-Platforma pentru dezvoltare urbană 
durabilă și integrată”, organizată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice);

În perioada 29-30 octombrie, o 
delegație a Sucursalei 
URBANPROIECT a participat alături 
de directorul general al INCD URBAN-
INCERC la Ulm, în Germania, la cea 
de-a patra ediţie a Forumului Anual al 
Strategiei UE pentru regiunea Dunării, 
desfăşurată sub titlul: “Smart, social, 
sustainable – Innovation for the
Danube Region”.

În data de 29 octombrie, membrii 
proiectului MARSPLAN au participat, 
la Constanța, la Conferința de 
începere a proiectului MARSPLAN – 
BS, organizată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.

Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării

În  perioada 27.10.2015 – 04.11.2015, s-a desfăşurat, la 
Ulm  în Germania, Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării, la care a participat delegaţia INCD 
URBAN-INCERC, formată din dnul Vasile Meiţă, doamnele 
Raluca Petre şi Jianca Ştefan-Gorîn.  În această perioadă a 
avut loc şi o întâlnire între membrii delegaţiei INCD URBAN-
INCERC, 2 profesori din cadrul Facultăţii de Arhitectura 
Peisajului, Mediu şi Urbanism, Univ. Nurtingen, Secretarul 
General al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene şi 
Directorul Steinbeis Danube Center, la Universitatea Nurtingen. 
Atât participarea la Forumul SUERD, cât şi întâlnirea organizată 
la Universitatea Nurtingen au avut ca scop: promovarea 
activităţii INCD URBAN-INCERC şi pregătirea unor acorduri de 
cooperare ştiinţifică pentru dezvoltarea de proiecte strategice în 
domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale în regiunea 
Dunării si stabilirea contactelor necesare pentru apelurile de 
proiecte din cadrul Strategiei Europene pentru Regiunea 
Dunării.
În cadrul întâlnirii organizate la Universitatea de Economie şi 
Mediu din Nurtingen a fost discutată ideea înfiinţării, la 
Bucureşti, a unui Institut Urban Dunărean, care să iniţieze, 
promoveze şi dezvolte proiecte majore strategice pentru Macro-
regiunea Dunării.  S-a propus ca acest institut să fie constituit 
pe lângă INCD URBAN-INCERC, în parteneriat cu Universitatea 
Nurtingen, Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene şi 
Steinbeis Danube Center şi cu sprijinul autorităţilor publice din 
regiunea Baden - Württemberg şi din Slovacia (ţară care va 
prelua Preşedinţia SUERD în ianuarie 2016).

Kaohsiung International Invention & Design EXPO 
Kaohsiung, Taiwan.

În perioada 1-12 decembrie INCD URBAN-INCERC a 
participat la salonul internaţional Kaohsiung International
Invention & Design EXPO din Kaohsiung, Taiwan.
În cadrul evenimentului au fost expuse postere realizate de 
către cercetătorii din cadrul institutului, care prezentau invenţii 
brevetate sau în curs de brevetare. Cu această ocazie, invenţiile 
expuse au primit numeroase recunoaşteri internaţionale din 
partea organizatorilor şi a altor organizaţii participante la 
expoziţie: Lucrarea Wetland planning methodology (autori: 
Alexandru-Ionut PETRIŞOR, Vasile MEIŢĂ) a obținut medalia 
de aur  plus : -Medalie de aur şi premiul Thailandei pentru cea 
mai bună invenţie internaţională acordat pentru excelenţă în 
inventică lucrării menţionate de către Consiliul Naţional al 
Cercetării din Thailanda;
- Medalie de aur şi premiul pentru excelenţă în inventică ca 
recunoaştere a realizării remarcabile şi eforturilor neobosite în 
domeniul inventicii acordat lucrării de excelenţă menţionate de 
către Asociaţia Universitară pentru Inventică din Coreea;
- Medalie de aur şi premiul pentru deschiderea de drumuri în 
inventică acordat lucrării de excelenţă menţionate de către 
Reţeaua Forumului Internaţional pentru Proprietate Intelectuală 
din Japonia.
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