Discursul de deschidere al Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor,
arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială ediția a XV a sub titlul “Contribuția INCD
URBAN-INCERC la Dezvoltarea Durabilă a Habitatului Uman European”

Distinsă Audiență,
Doamnelor și Domnilor

Bine ați venit sau mai corect spus revenit la INCD URBAN – INCERC

Aniversăm 10 ani de la înființarea INCD URBAN-INCERC și 70 de ani de la
înființarea “Institutului de Construcții și Studii a Orașelor din România“, o vârstă a
maturității și responsabilității, o identitate configurată de tranformări, frământări atât
profesionale cât și sociale. Cel mai important aspect de remarcat în această evoluție este
profilul și personalitatea create, ceea ce astăzi ne permite să organizăm:
A-XV-A ediție a Conferinței de Cercetare în Construcții, Economia Construcțiilor,
Arhitectură, Urbanism și Dezvoltare Teritorială sub titlul “Contribuția INCD URBANINCERC la Dezvoltarea Durabilă a Habitatului Uman European”
Ce instrument mai eficient putem folosi să transmitem informațiile de calitate,
produse corect și constant; comunicarea publică în forme raționale, la obiect; viziunea
coerentă în care ideile sunt utilizate în proiecte concrete, decât organizarea unei
Conferințe?
În aceste condiții, vocea cercetătorilor, vocația națională a institutelor de
cercetare poate şi trebuie să fie una cu greutate, nu doar în domeniul specific, ci şi în
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ceea ce priveşte evoluţiile social-economice şi politicile macroeconomice din România
dar și din plan internațional. De asemenea, foarte important este să nu lăsăm ca, într-o
perioadă în care lumea se transformă, idei eronate și tendențioase – mai ușor de promovat
în spațiul public – să devină dominante. Dumneavoastră, cercetătorii multisciplinari,
sunteți parte a unei categorii profesionale care a beneficiat de o educație solidă, sub
semnul echilibrului, al prudenței, al disciplinei și creației.
Observăm tendințele din Uniunea Europeană și nu numai, ne uităm cu foarte mare
atenție la temele și proiectele pe care le introducem și implementăm, scopul nostru este să
consolidăm, nu să diminuăm sau să afectăm dezvoltarea durabilă ci dimpotrivă sprijinim
și încurajăm cercetarea în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și
dezvoltarea teritorială. Suntem foarte atenți la contextul intern și extern, regional și
global în mod deosebit a dezvoltării durabile a habitatului uman european.
Aniversarea și Conferința ne îngăduie prilejul să ne revedem, să tratăm teme și
preocupări comune și sunt convins că o să analizaţi pertinent şi echilibrat aspecte
importante și sensibile, specifice domeniului nostru de cercetare dezvoltare.
Vă urez rod prolific în toată activitatea pe care o desfășurați și dezbateri de rezultat
în cadrul conferinței aniversare de astăzi!
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