
 

 

Proiectul CRISALIDE la Expoziția INFOINVENT 
(RO) 

 

In perioada 20-23 noiembrie 2019 a avut loc la Chișinău, Rep. Moldova, cea de-a 

XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT 2019, organizată 

de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) / 

Stateg Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI). 

 

Colectivul proiectului CRISALIDE din cadrul INCD URBAN-INCERC a participat 

cu posterul intitulat Regenerare urbană inteligentă. Studiu de caz: Orașul Rostov pe 

Don (Autor Tache A.-V., Popescu O.-C., Ivana C., Voloacă G.). 

 

Posterul a fost însoțit de o scurtă descriere a proiectului. 

 

Implementat în cadrul Era.Net Rus Plus, proiectul CRISALIDE („City Replicable 

and Integrated Smart Actions Leading Innovation to Developing Economies Urban”) 

aduce laolaltă cercetători, planifi catori și dezvoltatori de tehnologie din Rusia, 

România, Austria și Grecia pentru a pune bazele unei colaborări pe termen lung 

(inovare și planificare urbană) într-un oraș-pilot rus, prin proiectarea și 

implementarea unui instrument decizional inovativ. Din master planul orașului 

Rostov pe Don – cel mai mare oraș din sudul Rusiei – a fost selectată o zonă pilot, în 

care se află o fabrică de elicoptere. Prin aplicarea metodologiei, această zonă va fi 

transformă într-o zonă rezidenţială. 

Noutatea cercetării constă în metodologia aplicată, care permite introducerea 

soluţiilor de cercetare-dezvoltare prin cooperarea între domenii precum cercetarea, 

planifi carea spaţială, dezvoltarea tehnologică, mediul de afaceri. Acest lucru 

afectează în mod pozitiv dezvoltarea socio-economică nu numai la nivelul orașului-

pilot analizat în proiect care se dorește a deveni un oraș confortabil, rezilient, ci și, 

prin modelul oferit, se poate răsfrânge asupra activităţilor similare din România prin 

orientarea inovării către transformările spaţiului urban. Strategia Naţională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030 pune accent pe conceptul de oraș inteligent, 

pentru implementarea căruia este nevoie de sprijinul și implicarea actorilor vizaţi în 

acţiunile conexe implementării. 
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CRISALIDE Project at INFOINVENT Exhibition 

(EN) 

 

Between 20 and 23 November 2019 took place at Chișinău, Rep. of Moldova the 16th 

edition of the Specialized International Exhibition INFOINVENT 2019, organized by 

the State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI). 

 

The team working at CRISALIDE project prepared for the INFOINVENT Exhibition 

the poster: Smart Urban Regeneration. Case study: Rostov-on-Don City (Authors 

Tache A.-V., Popescu O.-C., Ivana C., Voloacă G.). 

 

The poster was accompanied by a short description of the project: 

 

Implemented under the Era.Net Rus Plus arena, the CRISALIDE project („City 

Replicable and Integrated Smart Actions Leading Innovation to Develop urban 

Economies”) gathers researches, planners and technology developers from Russia, 

Romania, Austria and Greece to set-up a long-term collaboration (innovation & 

urban planning) in a Russian pilot city, by the design and implementation of a 

Decision Making Tool. From the masterplan of the city of Rostov on Don – the 

largest city in the south of Russia – a pilot area was selected, containing a helicopter 

factory. By applying the methodology, this area will turn it into a residential area. 
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