
 
 

 

 

 

 

In data de 29 mai 2019 a avut loc la București, la sediul INCD URBAN-INCERC cea de-a XV-a 

ediție a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și 

dezvoltare teritorială având titlul Contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a 

habitatului urban european. Programul Conferinței a inclus, printre altele, și Masa Rotundă 

având titlul Sisteme spațiale de suport pentru decizii: instrument utilizat de autoritățile locale în 

contextul orașelor inteligente. Scopul acestei dezbateri a fost stabilirea contactului cu profesioniștii 

în domeniul planificării spațiale pentru a discuta pe marginea proiectului CRISALIDE: City 

Replicable & Inregrated Smart Actions Leading Innovation to Develop Urban Economies, derulat 

în cadrul Programului Era.Net Rus Plus între 2018 și 2010 și la care institutul INCD URBAN-

INCERC participă în calitate de partener de proiect. La întâlnire au fost prezenți urbaniști, arhitecți, 

informaticieni, geografi, ingineri, specialiști în domenii conexe precum protecția mediului, 

transporturi etc. care au dezbătut modul în care sistemele–suport de luare a deciziilor, bazate pe 

sistemele de informații spațiale (GIS), pot fi utilizate de organizații și persoane fizice pentru 

îmbunătățirea eficienței managementului urban, ca instrument de reducere a costurilor activității de 

planificare. Metodologia proiectului CRISALIDE, schemele inovative de dezvoltare și 

instrumentul inovativ de luare a deciziilor propuse în proiect, precum și metodologia de 

desfășurare a atelierelor participative în orașul-pilot Rostov-on-Dom au fost prezentate și 

dezbătute cu cei prezenți. De asemenea au fost prezentate domeniile de planificare și indicatorii-

cheie de performanță (indicatori smart) identificați pentru o zonă aleasă de comun acord cu 

factorii de decizie din oraș și care urmează a se supune unui proces de regenerare/revitalizare 

urbană. Indicatorii vor fi utilizați de către instrumentul inovativ ce se va dezvolta pentru crearea 

scenariilor de dezvoltare a zonei studiate. Concluzia întâlnirii a fost că o asemenea platformă 

inovativă poate fi utilizată în procesul decizional și poate sprijini participarea grupurilor locale, a 

cetățenilor la activitatea de planificare urbană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2,  Bucureşti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, www.incd.ro

 


