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1. INTRODUCERE
Motto:
Dacă există un ocean, îl voi traversa,
Dacă există o boală, o voi vindeca,
Dacă există o greşală, o voi îndrepta,
Dacă există un record, îl voi depăşi
Dacă există un munte, îl voi escalada.

Richard Branson

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBAN-INCERC” a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial nr.816 din 27 noiembrie 2009.
Actualul institut, denumit pe scurt, INCD URBAN-INCERC este continuatorul experienţei
prestigioase a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor - INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului – CDCAS, precum şi a Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului
Seismic - CNRRS.
Activitatea INCD URBAN-INCERC este coordonată de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Datorită acestui fapt INCD URBAN-INCERC va fi în continuare puternic implicat în elaborarea de
politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, precum şi în activităţi de reglementare
specifice contribuind la valorificarea rezultatelor ca informaţii / documente de interes public. De
asemenea, INCD URBAN-INCERC efectuează: lucrări pentru soluţionarea problemelor din
domeniul său de activitate, cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele
decât cele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; studii şi cercetări în
vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de concepere,
realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor; cercetări aplicative având rol de
suport pentru diferite sectoare sau activităţi; studii şi cercetări aplicative în domeniul amenajării
teritoriului şi dezvoltării regionale, a dezvoltării reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia
zonelor construite şi naturale, reabilitare şi reconstrucţie ecologică; elaborarea de studii şi cercetări
aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane; diagnoze şi prognoze în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii, etc. Toate aceste activităţi au rol, pe de o
parte, de extindere a cadrului legislativ şi reglementar şi, pe de altă parte, de diseminare a
informaţiilor / datelor specifice în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi
locuire asigurând participarea activă a INCD URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor
Conceptului strategic de dezvoltare teritorială în România 2030.

CS I / Conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ
Director General INCD URBAN-INCERC
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2. PREZENTAREA INCD URBAN-INCERC
2.1. Datele de identificare a INCD URBAN-INCERC

2.1.1. Denumirea

2.1.2. Actul de înfiinţare, cu
modificările ulterioare
2.1.3. Numărul de înregistrare
în Registrul potenţialilor
contractori
2.1.4. Director General
2.1.5. Adresa
2.1.6. Telefon, fax, pagina web,
e-mail

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBAN-INCERC”
HG 1398/2009 modificat prin OG 16/2010
5203

CS I / Conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ
Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2
- telefon: +4.021.627.27.40
- fax: +4.021.255.18.52
- pagina web: www.incd.ro
- e-mail: urban-incerc@incd.ro

2.2. Istoric, misiune, viziune
2.2.1. Istoric
Istoria INCERC începe în anul 1950 prin înfiinţarea Institutului de cercetări şi încercări (ICI),
profilat iniţial pe probleme de betoane şi betoane armate. În domeniu au mai apărut apoi Institutul
de cercetări ştiinţifice în construcţii (ICSC) înfiinţat în 1952 având ca profil industrializarea
executării construcţiilor (folosirea elementelor prefabricate, mecanizarea şi organizarea lucrărilor),
tehnologia execuţiei lucrărilor, instalaţii şi normarea muncii, Institutul de cercetări pentru industria
materialelor de construcţii (ICIMC) şi Institutul de cercetări şi experimentări pentru industria
lemnului (ICEIL). În martie 1958 toate aceste institute s-au unificat sub o conducere unică şi sub
denumirea de Institutul de cercetări ştiinţifice pentru construcţii, materiale de construcţii şi
industrializarea lemnului (ICLM).
În ianuarie 1959 se reînfiinţează ICEIL şi ca atare institutul rămas capătă denumirea de Institutul de
cercetări ştiinţifice pentru construcţii şi materiale de construcţii (ICMC), iar în februarie 1959
denumirea se schimbă din nou în Institutul de proiectări şi cercetări ştiinţifice pentru construcţii şi
materiale de construcţii (IPCMC) prin preluarea grupei de proiectare specifică de la Institutul de
proiectare al construcţiilor industriale (IPCI). Toate aceste schimbări se termină la sfârşitul anului
1959 şi începutul anului 1960 când prin HCM 1677/20.11.1959 şi DCM 4/22.01.1960 ia fiinţă
INCERC.
Noul institut preia secţiile de cercetări ştiinţifice în construcţii şi materiale de construcţii, precum şi
Baza de ateliere pentru deservirea cercetărilor (BAC) de la IPCMC, precum şi sectorul de
Economia construcţiilor şi filialele din Iaşi şi Timişoara de la Institutul de Studii şi Cercetări pentru
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS). În timp apar laboratoarele Beton (1950), Beton
armat (1953), Beton precomprimat (1954), Construcţii metalice (1955), Protecţie contra coroziunii
(1955), Fotoelasticitate, Mecanizare, Structuri metalice şi Structuri din lemn (1956), Protecţie la
foc, Acustică, Instalaţii termice, Produse polimerice şi Tehnologii pentru construcţii (1965),
Evaluarea riscului seismic, Încercări seismice, Tehnologia betoanelor, Geotehnică şi fundaţii,
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Încercări nedistructive, Protecţie la foc, Izolaţii termice şi hidroizolaţii, Produse polimerice şi
finisaje, Instalaţii pentru construcţii şi Economia construcţiilor (1965-2004), şi filialele Timişoara
şi Iaşi (1956).
În 1976 INCERC intră în structura Institutul Central de Cercetare, Proiectare, Directivare în
Construcţii (ICCPDC), subordonat CNST şi Ministerului Construcţiilor Industriale.
Acesta se desfiinţează în perioada 1989-1990, când INCERC este subordonat Ministerului
Cercetării şi Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor. În 1996 are loc acreditarea ca INCD –
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC
Bucureşti.
Istoria URBANPROIECT începe în 1931 (la 24 ianuarie) cu înfiinţarea Institutului Urbanistic al
României. În perioada comunistă se înfiinţează Institutul de Proiectări în Construcţii (IPC) în 1949;
acesta se împarte în 1951 în IPCS şi ICSOR, ultimul devenind în 1960 ICSCAS.
În perioada 1949-1974 ICSOR, ISPROR şi ISART se ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea
de planuri de sistematizare. Ulterior, în perioada 1974-1990, apare Institutul de Sistematizare,
Locuinţe şi Gospodărire Comunală (ISLGC), specializat în proiecte de sistematizare la nivel
naţional, regional şi local şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură. Acesta se împarte în
1990 în trei unităţi independente, una fiind Institutul URBANPROIECT, organizat pe structura
Centrului de sistematizare, specializat în elaborarea de planuri de amenajarea teritoriului şi
urbanism.
În 1996 are loc acreditarea ca INCD – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT, subordonat Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului (MLPAT), reatestat în 2001 şi 2008. Istoricul CDCAS începe cu apariţia
Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii al Consiliului de Miniştri (CSAC) în perioada
1954-1960, biblioteca fiind înfiinţată în 1954.
În perioada 1960-1969 instituţia s-a numit CSCAS şi a publicat Buletinul CSAC. Ulterior a
funcţionat sub numele de CDCAS (1970-1974) şi ODCAS (1974-1990). În 1992 s-a înfiinţat
Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS Bucureşti conform Ordinului MLPAT nr.
40/D/14.02.1992, iar din 2009 acesta a funcţionat ca Punct de Informare, Documentare şi
Perfecţionare-Atestare a Specialiştilor (PID) al INCD URBAN INCERC în baza OG 57/2002.
În 2009 are loc înfiinţarea INCD URBAN-INCERC, care comasează prin fuziune INCERC,
URBAN-PROIECT şi CDCAS, ultimul desfiinţându-se prin lege. Structura actuală include
sucursalele INCERC Bucureşti, URBANPROIECT Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca şi Timişoara,
ultimele trei având în structura lor unităţi ce pot desfăşura activităţi specifice în domeniile
construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului.
2.2.2. Misiune
INCD URBAN-INCERC, institut de interes public major în domeniul dezvoltării durabile a
mediului natural şi construit – siguranţă şi eficienţă, contribuie la:
 Realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale şi
sectoriale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
 Elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a
strategiei de dezvoltare în domeniul de activitate
5

2.2.3. Viziune
INCD URBAN-INCERC, instituţie recunoscută la nivel naţional şi internaţional, capabilă:
 Să răspundă provocărilor societale, cerinţelor pieţii şi nevoii de progres ştiinţific din
domeniul de activitate,
 Să furnizeze expertiză ştiinţifică de calitate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de
cercetare-dezvoltare din domeniul de activitate,
 Să răspundă rapid şi competent necesităţilor de fundamentare a politicilor publice din
domeniul de activitate,
 Să contribuie în mod activ la realizarea ţintelor naţionale corespunzătoare Strategiei Europa
2020.

2.3. Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC
In conformitate cu prevederile art. 5, lit. 2, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat
prin H.G. 1398/2009, structura organizatorica a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”- Bucureşti a fost
aprobată prin Ordin de Ministru.

2.4. Domeniul de specialitate al INCD URBAN-INCERC:
Conform clasificării CAEN: 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.

2.5. Domenii de cercetare şi servicii
2.5.1. Domenii-cheie de cercetare







Ştiinţa materialelor
Reglementări în planificarea urbană şi teritorială şi în construcţii
Cercetarea vibraţiilor
Cercetare tehnologică în construcţii şi arhitectură
Managementul integrat în construcţii

2.5.2. Domenii principale de cercetare-dezvoltare
a. în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:
INCD URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional,
care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin Legea
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin Directiva 89/106/CEE
a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulaţie a produselor pentru construcţii,
precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi stabilitatea, siguranţa în
exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului,
protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.
În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:
1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în
special în
domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;
6

2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului construcţiilor,
precum şi
dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor,
incluzând
şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări in situ care se referă la:
a) rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor;
b) protecţia antiseismică a construcţiilor şi structurilor;
c) reabilitarea şi modernizarea fondului construit;
d) geotehnică şi fundaţii;
e) protecţia termică a construcţiilor şi hidroizolaţii în construcţii;
f) protecţia construcţiilor contra coroziunii;
g) protecţia la foc a construcţiilor;
h) protecţia acustică a construcţiilor;
i) închideri şi compartimentări, finisarea construcţiilor;
j) instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor;
k) tehnologii noi performante pentru execuţia construcţiilor;
l) urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
m) economia construcţiilor şi studii prospective;
3. elaborări de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi
execuţia
construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
4. cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului conceptual
în
domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii;
5. cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport
pentru
cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi;
6. elaborare de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării
regionale:
studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, policentricitate,
protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie ecologică, zone în
declin socioeconomic, zone rurale defavorizate;
7. elaborare de studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor
umane:
restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul strategic şi
operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului construit,
reconversii funcţionale;
8. elaborare de strategii, diagnoze şi prognoze în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului
şi
locuirii.
INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare-dezvoltare şi
inovare în cadrul Spaţiului de cercetare european şi colaborează, inclusiv prin Reţeaua Europeană a
Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de profil din alte state.

b. în cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:
a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în
domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale
cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor,
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

materialelor şi tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului
construcţiilor în România;
INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale şi aplicative de
interes prioritar pentru domeniul construcţiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice
şi economice specifice acestui domeniu;
INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice şi economice în vederea asigurării
cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv în
vederea asigurării creşterii performanţei energetice a construcţiilor, efectuează activităţi
specifice de dezvoltare tehnologică, precum şi activităţi specifice de reglementare, respectiv:
documentări, testări, documentaţii, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot,
realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse
şi tehnologii noi şi creare de baze de date specializate în domeniu.
cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării concepţiei
globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională;
elaborare de cercetări aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea
teritoriului, amenajare şi dezvoltare regională, mediu şi dezvoltare durabilă, populaţie şi
calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbană,
echipamente publice, noi tehnologii;
elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de
amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de
interes european, zone de cooperare transfrontalieră;
construire şi utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate;
elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării
teritoriului şi urbanismului;
elaborare de studii pentru fundamentarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniile
urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii.

c. participarea la elaborarea strategiei domeniului:
INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de
activitate, cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele
prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum:
a) studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;
b) dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator, cât şi in situ;
c) studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza
activităţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor.
INCD URBAN-INCERC realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul reabilitării
energetice şi creşterii performanţei energetice a clădirilor/construcţiilor, prin executarea
experimentală de lucrări de reparaţii/întreţinere, prin urmărirea comportării în timp a construcţiilor,
precum şi prin aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi prietenoase cu mediul.
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi specifice în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării
tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate şi serii mici de produse, inclusiv
microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi prin
organizarea de expoziţii pe profil.
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2.5.3. Domenii secundare de cercetare
INCD URBAN-INCERC desfăşoară şi activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare din
domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţilor
competente, precum şi, după caz, cu autorizarea de către instituţiile abilitate, astfel:
a) participă la elaborarea strategiei în domeniul construcţiilor, urbanismului, dezvoltării
teritoriale durabile şi locuirii;
b) derulează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, scop în care INCD
URBAN-INCERC efectuează:
1. asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru executarea obiectivelor de construcţii şi
instalaţii;
2. expertize privind starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi în
domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;
2. asistenţă tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice operatorilor
economici/beneficiarilor interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a
teritoriului cu caracter de unicat şi de importanţă deosebită;
3. programe de calcul;
4. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de aparatură
de laborator şi altele asemenea;
5. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluări de active, oferte,
documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestărilor de servicii de
proiectare şi executare de lucrări, şi altele de această natură, în domeniile de activitate;
6. alte prestări de servicii în domeniile de activitate.

INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a
informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetaredezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.

1. Aceste activităţi se desfăşoară prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de
informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC,
cuprinzând
în
principal:
1. bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare,
tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniu;
2. activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în
domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire;
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare pentru extinderea cadrului legislativ
şi reglementar, de diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniile construcţii, urbanism,
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire şi participă la implementarea obiectivelor Conceptului
strategic de dezvoltare teritorială România 2030, scop în care:
a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii şi reglementări, prognoze şi strategii în
domeniile de activitate;
b) constituie, administrează şi stochează fondul documentar ştiinţific şi tehnic de interes şi
utilitate publică în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării
teritoriale durabile şi locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar naţional şi
internaţional de specialitate;
c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia
specifică, existentă în statele membre ale Uniunii Europene;
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d) asigură/facilitează schimbul şi transferul de cunoştinţe şi asistenţă tehnică la nivel
naţional, local şi internaţional, către factorii de decizie din administraţia publică locală şi
centrală, precum şi către specialişti din domeniile de activitate.
Prin biblioteca tehnică specializată de drept public, INCD URBAN-INCERC asigură informarea şi
documentarea entităţilor interesate din domeniile construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare
teritorială durabilă şi locuire şi derulează în principal următoarele activităţi:
a) achiziţia de cărţi şi materiale de specialitate puse la dispoziţia publicului cititor pe bază
de împrumut sau prin intermediul copiilor xerox.
b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii
incluzând catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor;
c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea băncilor de date în
domeniu, care să contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de
documentare - informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor
cercetărilor aferente reglementărilor tehnice din diferite domenii;
d) participarea individual şi în colaborare la programele de cercetare-dezvoltare în
construcţii, arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice asigurând
informarea documentară a utilizatorilor - cercetători specialişti, cadre didactice din
învăţământul superior de specialitate, studenţi şi alţi utilizatori interesaţi;
e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizării acestora
la elaborarea de sinteze şi studii de documentare, la realizarea de publicaţii de
specialitate, inclusiv construirea de site-uri specifice;
f) furnizarea de servicii informaţionale de interes public către ministerele de resort, alte
unităţi de cercetare-dezvoltare, precum şi către alte entităţi din domeniul construcţiilor,
arhitecturii, urbanismului, amenajarea teritoriului din ţară şi străinătate.
g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărţi şi publicaţii periodice de specialitate.
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi conexe de editare şi tipărire a publicaţiilor de
specialitate în domeniile de activitate, în principal:
a) publicaţii ştiinţifice editate: revistele Construcţii şi Urbanism. Arhitectură. Construcţii,
publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific Conferinţa de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor, Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, Buletinul construcţiilor, Probleme
de economia construcţiilor, Buletin român de agremente tehnice în construcţii şi un
Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC.
b) documentaţii curente şi de interes public solicitate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, cum sunt elaborarea şi actualizarea de documente tehnice
directoare: ghiduri de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiilor; ghiduri de
agrement tehnic pentru produse şi pentru construcţii; regulamente şi/sau proceduri
oficiale;
c) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă);
d) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici.

2.5.4. Servicii
INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor
tehnice de specialitate şi ale comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate
în domeniul construcţii, organisme a căror înfiinţare, organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin
al ministrului coordonator.
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În domeniul formării profesionale continue/perfecţionării specialiştilor cu activitate în construcţii,
precum şi al promovării culturii specifice în domeniile de activitate, INCD URBAN-INCERC are
atribuţii privind:
a) elaborarea, în condiţiile legii, a programelor de formare profesională continuă şi
perfecţionare a specialiştilor în vederea atestării acestora în domeniul construcţiilor,
contribuind la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, precum şi la extinderea în
România a legislaţiei existente în diferite state din Uniunea Europeană;
b) organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor la
sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unităţilor din subordinea/autoritatea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau în locaţiile beneficiarilor,
după caz.
Participarea la cursurile de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor din
domeniul construcţiilor se realizează pe bază de contracte perfectate de beneficiari cu INCD
URBAN-INCERC.
În aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9
iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE,
INCD URBAN-INCERC organizează şi asigură funcţionarea punctului naţional de informare
privind produse pentru construcţii, cu următoarele atribuţii principale:
a) organizarea şi gestionarea bazei de date privind produsele pentru construcţii;
b) monitorizarea şi controlul activităţii de certificare a conformităţii produselor pentru
construcţii şi al activităţii de agrement tehnic în construcţii, precum şi de gestionare a
Registrului unic.

2.6. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD URBANINCERC
Corelaţie între obiectivele strategiei de cercetare a INCD URBAN-INCERC şi cele ale strategiilor
de cercetare naţionale şi europene
Strategia institutului

Obiectiv general 1
(finanţare)

Strategiile naţionale şi europene
Orizont 2020 – corespondenţa cu domeniile de cercetare ale institutului, în
special Programare Orizont 2020 – componenta „cooperare internaţională”
PNCDI4 – corespondenţa între misiunea INCD, pentru domeniul său de
activitate, şi obiectivele strategice generale ale PNCDI 4
POSCDI – corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi domeniile
de finanţare
Europa 2014-2020 – corespondenţa între domeniul de activitate a institutului
şi priorităţile strategiei şi iniţiativa „O Uniune a inovării”, precum şi
contribuţia la celelalte iniţiative (fundamentare prin cercetare)
Strategia Naţională de Cercetare – corespondenţa între domeniul de
activitate a institutului şi unele domenii prioritare de specializare inteligentă,
domenii de interes naţional şi de cercetare fundamentală
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – corespondenţa între
domeniul de activitate a institutului şi obiectivele şi ariile prioritare ale
strategiei, rolul de lider al României în ariile prioritare: căi navigabile
interioare, promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între
oameni şi gestionarea riscurilor de mediu
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Strategia institutului

Strategiile naţionale şi europene
Programare Orizont 2020 – componenta „comunicare şi diseminare”
Programare Orizont 2020 – componenta „cooperare internaţională”
Obiective PNCDI – 2. a. convergenţa indicatorilor intensivi ai sistemului de
cercetare către media UE şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate
Obiectiv general 2
Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin
(producţie ştiinţifică)
internaţionalizare, şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi
importante a activităţilor CDI pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei
către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor
organizaţii de cercetare performante
Programare Orizont 2020 – componenta „comunicare şi diseminare”
Programare Orizont 2020 – componenta „cooperare internaţională”
Obiective PNCDI – 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan
Obiectiv general 3 european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate
(revistele şi conferinţa Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin
institutului)
internaţionalizare, şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi
importante a activităţilor CDI pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei
către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor
organizaţii de cercetare performante
Programare Orizont 2020 – componenta „comunicare şi diseminare”
Programare Orizont 2020 – componenta „cooperare internaţională”
Obiective PNCDI – 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan
european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate
Obiectiv general 4
Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin
(vizibilitatea)
internaţionalizare, şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi
importante a activităţilor CDI pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei
către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor
organizaţii de cercetare performante
Obiectiv suport 1 Obiectiv PNCDI – 4. creşterea capacităţii administrative instituţionale
(monitorizarea)
Principiul predictibilităţii, enunţat de Strategia Naţională de Cercetare
Programare Orizont 2020 – componenta „cooperare internaţională”
Obiective PNCDI4 – 1. nivelul şi eficienţa finanţării: d. asigurarea unei
mase critice de cercetători care să atragă [...] investiţii în CDI, 2. personal
creativ de înaltă calificare, 3. asigurarea masei critice a sistemului: b.
atragerea cercetătorilor în sistemul naţional de CDI şi c. retenţia
Obiectiv suport 2
personalului atras
(perfecţionarea
POSCDI – obiectiv specific 1: încurajarea investiţiilor private în CDI
profesională)
Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie
ai inovării, Pilonul 3: „leadership” regional la frontiera ştiinţei şi în
tehnologie, şi obiectivele strategice 1: crearea unui mediu stimulativ pentru
iniţiativa sectorului privat şi 5: atingerea până în 2020 a masei critice de
cercetători
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Strategia institutului

Obiectiv suport 3
(infrastructura)

Strategiile naţionale şi europene
Programare Orizont 2020 – componenta Excelenţă ştiinţifică – infrastructuri
de cercetare
Obiectiv PNCDI4 – 1. nivelul şi eficienţa finanţării: b. creşterea gradului de
utilizare a infrastructurii CDI şi c. creşterea eficienţei investiţiilor pe termen
lung prin adoptarea unui drum de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii
de CDI
POSCDI – obiectiv specific 3: dezvoltarea infrastructurii de CD publice şi
private
Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie
ai inovării
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3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INCD URBAN-INCERC
3.1. Consiliul de Administraţie
În conformitate cu prevederile H.G. 1398/2009, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2010,
organul principal de conducere a INCD URBAN-INCERC îl constituie Consiliul de Administraţie,
format din preşedinte, vicepreşedinte şi membri. În anul 2014, structura Consiliului de
Administraţie s-a modificat. În 2015, structura Consiliului de Administraţie a fost, conform
ordinului de ministru nr: 550/30.09.2014:
Preşedinte: Director General
Vasile MEIŢĂ
Vicepreşedinte: Membru Specialist, Profesor universitar – Nicolae POSTĂVARU
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR
Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Nicu POPESCU
Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale
Constantin RÂNEA
Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Speranţa
Georgeta
IONESCU
Membru Specialist, Secretar general adj. - Ministerul Dezvoltării Mihaela DINCA
Regionale şi Administraţiei Publice
Membru Specialist, Profesor universitar – Universitatea de Mircea CRIŞAN
Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti
Membru Specialist, Profesor universitar – Universitatea Politehnică Gigel PARASCHIV
Bucureşti

3.2. Directorul General

Director General
CS I/conf. univ. dr. habil. arh. Vasile Meiţă
Vasile MEIŢĂ a absolvit în 1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, cu o formaţie
în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. În 2004 a finalizat un masterat în
ecotehnie. În 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură cu o teză despre „Arhitectura habitatului
deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi ecotehnică”, publicată ulterior în volum.
În 2014 a susţinut cu succes teza de abilitare în arhitectură cu titlul „Metamorfoza spaţiului deltaic”
în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori universitari din domeniul arhitecturii şi
geografiei. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate
a obţinut diploma de formator, diploma de diriginte de şantier certificatul de auditor energetic
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pentru clădiri şi instalaţiile aferente, recunoaşterea dreptului de semnătură pentru coordonarea şi
elaborarea documentaţiilor de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, şi calificarea de
expert tehnic Construcţii civile şi industriale – expertiză juridică.

Din 1990 a lucrat în învăţământul superior la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
din Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Spiru Haret, dar şi în proiectare, la
mai multe firme. În perioada 2008-2009 a fost Arhitectul Şef al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti, ca o încununare a realizărilor profesionale. Din 2008 este Conferenţiar la Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”,Bucureşti, Departamentul „Sinteză de Proiectare”.
Activitatea sa în domeniul proiectării de obiect şi planificării spaţiale însumează peste 100 de
proiecte de arhitectură şi peste 50 de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului,
acoperind şi domeniile mobilier, grafică şi design.
Activitatea ştiinţifică constă în coordonarea ca director a peste 15 proiecte de cercetare şi lucrul în
echipa de cercetare a peste 20 proiecte, dintre care peste 5 internaţionale. Autor sau coautor a 8 cărţi
şi 6 capitole de carte, peste 30 de articole, peste 20 de prezentări în conferinţe, a participat activ la
peste 15 dezbateri, seminarii sau conferinţe de specialitate.
Este Redactor şef şi referent de specialitate al revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”,
Redactor şef al revistei „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, Co-Editor al publicaţiei
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, membru în Comitetul de Coordonare al revistelor „Buletinul
construcţiilor”, „ Probleme de economia construcţiilor” şi „Buletin Român de Agremente Tehnice
în Construcţii”, referent de specialitate al revistei „African Journal of Agricultural Research” şi a
moderat secţiuni specifice în peste 15 conferinţe internaţionale sau cu participare internaţională.
Ca o încununare a activităţii, în 2010 i-a fost decernată Diploma Urban Concept în cea de-a VIII-a
ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, iar în 2013 a primit distincţia Omul zilei – EcoEuropa din partea Institutului Biografic Român.
Este membru al International Academic Forum (IAFOR) – Board, membru al Colegiului
Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare, membru al asociaţiei internaţionale
OtherWays Management Club, membru al grupului de lucru inter-instituţional pentru avizarea,
reglementarea şi coordonarea activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi turism, în zona
litoralului românesc şi al Comisiei Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru fondator şi membru în Consiliul Naţional al Ordinului
Arhitecţilor din România din 2010, verificator de proiecte construcţii civile, industriale şi
agrotehnice (siguranţă în exploatare – B1, securitate la incendiu – Cc; igienă, sănătate şi mediu – D;
economia de energie şi izolare termică – E; protecţia împotriva zgomotului – F), atestat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2011, şi membru al Registrului Urbaniştilor din
România.
Realizările sale ştiinţifice au fost recunoscute prin decernarea Medaliei de aur a expoziţiei
EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, categoria „cercetare inovativă”
pentru lucrarea: Multidisciplinary methodology for the sustainable planning of the Danube Delta
habitat, Diplomă de participare activă la Expoziţia Internaţională Specializată InfoInvent 2013 şi
promovarea inventicii româneşti, Salonul ProInvent, Diploma şi premiul special pentru susţinerea
cercetării şi inventicii acordate de Forumul Inventatorilor Români, InfoInvent, Chişinău, premiul
„TIEMS Award 2011 for best practice paper” acordat de International Emergency Management
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Society şi Diploma şi Ordinul Ştiinţific „Leonardo Da Vinci” acordate de Forumul Inventatorilor
Români pentru contribuţia la creativitatea tehnică.

3.3. Consiliul Ştiinţific
Conform HG 1398/2009 managementul la nivelul INCD URBAN-INCERC este asigurat de
Consiliul de Administraţie, Directorul General, Comitetul de Direcţie şi Consiliul Ştiinţific.
Consiliul Ştiinţific participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD
URBAN-INCERC. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare propriu şi cu HG 1398/18.11.2009 şi este prezentată în anexa la Raportul de activitate
al INCD URBAN-INCERC.
Conform structurii aprobate de către Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC în
2014, Consiliul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC este format din nouă membri, respectiv:
 Şapte membri de drept
1. Directorul General al INCD URBAN-INCERC;
2. Directorul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC;
3. Directorii Sucursalelor INCD URBAN-INCERC (5 persoane);
 Doi membri aleşi
1. D-na CSIII dr. ing. Irina POPA;
2. D-l CSIII dr. ing. Horia Alexandru PETRAN.
Singurele modificări intervenite în 2015 în structura Consiliului Ştiinţific al INCD URBANINCERC au fost:
 Înlocuirea d-lui CSII dr. ing. Claudiu Lucian MATEI cu d-l CSIII dr. ing. Claudiu Sorin
DRAGOMIR în urma numirii d-lui Dragomir în funcţia de Director al Sucursalei INCERC
Bucureşti în şedinţa din 16 aprilie 2015;
 Alegerea d-lui CSI dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ, Directorul General al INCD
URBAN-INCERC, în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific în şedinţa din 5
august 2015.
În anul 2015 activitatea Consiliului Ştiinţific a avut loc prin desfăşurarea a şapte şedinţe, a căror
ordine de zi este prezentată în continuare:





21 ianuarie 2015 – ordinea de zi a inclus un singur punct, respectiv aprobarea Strategiei
de cercetare a INCD URBAN-INCERC;
17 februarie 2015 – ordinea de zi a inclus un singur punct, respectiv aprobarea cererii de
transformare a postului de inginer din Laboratorul Reţeaua Naţională Seismică,
Evaluarea Riscului Seismic şi Acţiuni în Construcţii în ACS şi scoaterea sa la concurs;
16 aprilie 2015 – ordinea de zi a inclus şapte puncte:
1) Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante de cercetare-dezvoltare, conform
solicitărilor primite de la sucursalele: INCERC Bucureşti – 1 post ACS,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

URBANPROIECT Bucureşti – 2 posturi CSIII, Cluj-Napoca – 1 post ACS, Iaşi – 2
posturi CS, Timişoara – 1 post CS;
Aprobarea noii componenţe a Consiliului ştiinţific, în urma modificării intervenite la
sucursala INCERC Bucureşti;
Informare privind noile criterii ce ar putea guverna finanţarea de bază;
Informare privind implicarea cercetătorilor INCD URBAN-INCERC în organizarea
conferinţei aniversare a institutului;
Informare privind marketing-ul la nivelul echipelor de cercetare;
Informare privind revistele/conferinţele „prădătoare” care solicită autorilor bani
pentru publicarea articolelor;
Diverse;

 28 mai 2015 – ordinea de zi a inclus un singur punct, respectiv alegerea datei şi temei celei
de a X-a ediţii a conferinţei INCD URBAN-INCERC;
 5 august 2015 – ordinea de zi a inclus patru puncte:
1) Prezentarea rezultatelor evaluării rezultatelor cercetării pe prima jumătate a anului
2015;
2) Alegerea Vicepreşedintelui Consiliului Ştiinţific;
3) Analiza solicitării d-lui CSI dr. ing. Emil-Sever Georgescu de prelungire a
contractului de muncă;
4) Diverse;
 14 septembrie 2015 – ordinea de zi a inclus un singur punct, respectiv aprobarea comisiilor
pentru concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare-dezvoltare din cadrul
INCD URBAN INCERC din data de 1 octombrie 2015;
 6 octombrie 2015 – ordinea de zi a inclus un singur punct, respectiv aprobarea rezultatelor
concursului pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare-dezvoltare din cadrul INCD
URBAN INCERC din data de 1 octombrie 2015.

3.4. Comitet Director
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1398 din 18 noiembrie 2009, modificată prin O.G. 16/2010,
conducerea operativă a INCD URBAN-INCERC este asigurată de Comitetul de Direcţie.
Activitatea Comitetului de Direcţie, în anul 2015, s-a desfăşurat în conformitate cu programul de
activitate adoptat - stabilirea acţiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate
din:
- strategia programului de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli;
- programul de investiţii;
- sistemul de asigurare a calităţii etc.
În anul 2015, activitatea Comitetului de Direcţie s-a desfăşurat în şedinţe ordinare, conduse de
preşedinte, derulate în prezenţa majorităţii membrilor. Şedinţele s-au desfăşurat în fiecare
săptămână şi au avut ca obiectiv principal analiza problemelor specifice din activitatea de baza şi
din activităţile conexe.
În afara acestora, au existat două şedinţe extraordinare de analiză a activităţii institutului,
desfăşurate în perioada 19-21 ianuarie la Sucursala Iaşi şi în perioada 10-11 iunie la Constanţa
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(Poligonul de încercări la coroziune). În aceste şedinţe, pe baza unor analize SWOT efectuate de
către Directorul General, Directorul Ştiinţific, Directorul Economic şi Directorii Sucursalelor
vizând aspectele ştiinţifice, economico-adminsitrative şi de personal ale activităţii institutului, au
fost propuse măsuri de eficientizare a acesteia.
În anul 2015, tematica abordată în cadrul şedinţelor Comitetului de Direcţie a fost într-o continuă
dinamică. Pe ordinea de zi au fost introduse analize şi dezbateri din domenii de maximă importanţă
activitatea de cercetare, activitatea de marketing, activitatea financiară, managementul resurselor
umane, standardizarea, activitatea editorială, investiţii etc.
La şedinţele în care au fost prezentate rezultatele activităţii de CDI şi au fost dezbătute unele
aspecte specifice ale activităţii institutului, au fost invitaţi şefi de departamente, specialişti,
cercetători etc.
Prezentarea materialelor a fost însoţită de comentarii, observaţii şi propuneri ale participanţilor, care
au fost consemnate în Procesele Verbale şi Hotărârile Comitetului de Direcţie.

3.4.1. Directorul Ştiinţific

Director Ştiinţific
CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor
Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR a obţinut de la Universitatea din Bucureşti licenţa în ecologie,
incluzând modulul psiho-pedagogic cu proiectul de licenţă intitulat „Modele de dezvoltare durabilă
a oraşelor” (1997) şi doctoratul în geografie cu teza „Metode geostatistice de analiză a sistemelor
teritoriale” (2011), de la Academia de Studii Economice Bucureşti diploma de studii postuniversitare de managementul proiectelor europene cu proiectul „Cerere de finanţare pentru un
proiect de cercetare asupra componentelor specifice ale unui Sistem Informaţional Geografic
pentru monitorizarea dinamicii biodiversităţii din regiunile urbane în plan structural sub influenţa
modificărilor în utilizarea terenului, schimbărilor climatice şi a materialelor de construcţii ca
habitat al organismelor” (2012), de la Universitatea din Carolina de Sud masteratul în biostatistică
cu dizertaţia „Distribuţii spaţiale empirice” (2000) şi doctoratul în ecologie cu teza „Metode
geostatistice pentru cuantificarea şi clasificarea imaginilor microbiene” (2004), şi de la Ministerul
Educaţiei Naţionale abilitarea în urbanism cu teza „Aplicarea metodelor spaţial-cantitative în
studiul dinamicii relaţiilor dintre sistemele socio-economice şi naturale” (2014).
În urma absolvirii unor cursuri a primit de la Institutul Naţional de Administraţie certificatul de
formator în domeniul regenerării urbane în 2006. În 2008, în urma susţinerii examenelor prevăzute
de legislaţia în vigoare, a fost atestat de Registrul Urbaniştilor din România ca ecolog-urbanist, fiind
primul şi singurul specialist cu această calificare recunoscută oficial, cu drept de semnătură pentru
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elaborarea unor părţi ale documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului conform
competenţelor în domeniile statisticii şi ecologiei.
A lucrat ca asistent universitar şi cercetător asociat în Statele Unite, apoi ca expert în Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conferenţiar universitar la Universitatea Spiru Haret,
colaborând în paralel cu Institutul Naţional de Administraţie în calitatea de lector şi moderator al
cursurilor adresate funcţionarilor publici. Din 2007 este cercetător la INCD URBAN-INCERC (din
2010, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială şi din 2014, Director Ştiinţific; din
2011, Preşedinte ales al Consiliului Ştiinţific şi membru al Consiliului de Administraţie (reales în
2014); din 2013, CSI) şi lector la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (din 2014,
îndrumător de doctorat în cadrul Şcolii doctorale „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”.
Este autor a 6 teze sau dizertaţii, peste 160 de articole (dintre care în reviste cotate ISI – 19, reviste
indexate în baze de date specifice – 65, reviste recunoscute de către CNCSIS/CNCS – 7), peste 30
de cărţi/capitole, aproape 20 de rapoarte de cercetare, peste 140 de prezentări, peste 90 de
cursuri/prelegeri şi aproape 30 de reglementări, recunoscute prin 176 citări (dintre care dintre care
peste 50 în articole ISI, peste 40 în articole din reviste indexate în baze de date specifice, aproape 15
în cărţi publicate în edituri internaţionale şi aproape 10 în cărţi publicate în edituri naţionale
recunoscute şi 3 în cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute), 78 menţiuni şi 328 indexări.
La lista realizărilor ştiinţifice se adaugă peste 15 finanţări primite, calitatea de membru al echipei de
cercetare în peste 20 de proiecte obţinute prin competiţie (în SUA, Germania şi România), şi pe cea
de coordonator al echipei de cercetare a două proiecte internaţionale şi două naţionale.
A primit peste 40 de distincţii şi menţiuni, iar profilul său public a fost înscris în aproape 20 de baze
de date ale specialiştilor recunoscuţi pe plan internaţional. Dintre distincţiile primite, în 2009 şi
2014 i-au fost decernate în cadrul Conferinţei Naţionale Urban Concept Diploma pentru
preocuparea constantă pentru dezvoltarea spaţială durabilă, respectiv Premiul Naţional Urban
Concept pentru dezvoltarea şi promovarea dezvoltării spaţiale în România.
În 2014 a obţinut Medalia de aur a expoziţiei EUROINVENT – European Exhibition of Creativity
and Innovation, categoria „cercetare inovativă” pentru lucrarea Novel methodology for the
elaboration of environmental studies substantiating spatial plans.
Este membru al colegiului editorial pentru trei reviste de specialitate, secretar general de redacţie al
revistelor „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” şi „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”,
co-editor al publicaţiei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului”, redactor şef al IAFOR Journal of Sustainability, Energy & the
Environment (Japonia), membru al colectivului editorial al revistelor „Journal of Urban and
Regional Analysis” şi „Urbanistique” şi a fost referent de specialitate pentru 19 reviste de
specialitate, majoritatea fiind de circulaţie internaţională, unele cotate sau indexate ISI.
Este membru al Societăţii Internaţionale pentru Cercetare Ştiinţifică „Sigma Xi”, al Societăţii
pentru Ecologie Urbană (Austria), al Societăţii Române de Ecologie şi al Registrului Naţional al
Experţilor în Învăţământul Superior şi Cercetare.
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3.4.2. Directorul Economic

Director Economic
Ec. Mihaela SANDU
S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal
optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii
institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor.
Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi
coordonarea activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii,
pentru probleme legate de activităţile economico – financiare. Având o vastă experienţă în
domeniul financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât
de necesare elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor
financiare din cadrul INCD “URBAN-INCERC”.
Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, în 2013
s-a specializat ca manager de proiect la ANMPC, iar în 2014 a absolvit cursuri de formare ca expert
financiar (Extreme Trening), expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene (SC Macro
Structural Consulting SRL), formator (Extreme Trening), expert achiziţii publice (S.C. ESTUDIA
CONSULT S.R.L.).
Activitatea sa este determinată de o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a cunoştinţelor
profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune adoptarea unui stil
de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă.
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4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INCD URBAN-INCERC
4. Situaţia economico-financiară a INCD URBAN-INCERC
4.1. Patrimoniul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2015
Evoluția patrimoniului stabilit în baza situațiilor financiare anuale aferente anilor 2015 și 2014 este
prezentată astfel:
Patrimoniul stabilit în baza
situațiilor financiare la data de
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active circulante
Total Patrimoniu

31.12.2014
(lei)
112.529.385
94.444
21.241.918
133.865.747

31.12.2015
(lei)
116.275.259
155.207
22.068.385
138.498.851

2015/2014
(%)
103,329%
164,337%
103,890%
103,461%

Patrimoniul realizat în anul 2015 față de cel din 2014 reprezintă o creștere cu 3,461%.
4.2. Venituri totale
Veniturile totale realizate de INCD URBAN INCERC în anul 2015 sunt în valoare de
20.288.594,00 lei, repartizate pe surse de finanțare, astfel:
4.2.1. Veniturile realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice
sunt în sumă de 9.331.033,00 lei, repartizate pe surse naționale și internaționale, astfel:
 Surse naționale
7.870.641,00 lei;
 Surse internaționale 1.460.392,00 lei;
4.2.2 Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private
sunt în valoare de 4.805.547,89 lei , repartizate pe surse naționale și internaționale, astfel:
 Surse naționale 3.089.198,17 lei;
 Surse internaționale 1.716.349,72 lei
4.2.3 Venituri realizate din activităţi economice sunt în valoare de 5.362.815,11 lei.
4.2.4. Subvenţii/transferuri sunt în valoare de 789.198,00 lei
4.3. Cheltuieli totale
Cheltuielile totale înregistrate în evidența contabilă a INCD URBAN INCERC în anul 2015 sunt în
valoare de 20.239.780,00 lei.
4.4. Profitul brut
Profitul but înregistrat la finele anului 2015, este în valoare de 48.814,00 lei.
4.5. Pierderea brută - nu este cazul.
4.6. Situaţia arieratelor – nu este cazul.
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4.7. Politicile economice şi sociale implementate
Principii, politici şi metode contabile 31.12.2015
Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiară simplificată s-a efectuat în conformitate cu
următoarele principii contabile:
1. Principiul continuităţii activităţii: s-a ţinut cont de faptul că institutul îşi va continua în mod
normal activitatea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenţei metodelor: au fost aplicate aceleaşi reguli, metode, norme privind
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitate în timp a elementelor partimoniale;
3. Principiul prudenţei: au fost luate în calcul numai profiturile recunoscute până la data
încheierii exerciţiului financiar, s-a ţinut cont de toate obligaţiile previzibile şi pierderile
potenţiale, astfel ca rezultatul financiar să nu fie influenţat;
4. Principiul independenţei exerciţiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate
veniturile şi cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării
plăţilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: au fost înregistrate toate
elementele de activ şi de pasiv şi, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilităţii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri şi cheltuieli sau între
active şi pasive, altele decât cele prevăzute de lege.
Politici contabile semnificative: situaţiile contabile sunt întocmite şi exprimate în lei.
Cheltuielile cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a
menţine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere la data
efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice au fost
capitalizate şi amortizate pe perioada rămasă.
Stocurile sunt prezentate la cost de achiziţie. Metoda de ieşire din gestiune este FIFO. Situaţiile
financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei, modificărilor
capitalului propriu şi fluxurilor de Trezorerie pentru exerciţiul financiar 2015.
Situaţiile financiare furnizează informaţii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor
şi credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a institutului. De asemenea,
situaţiile financiare reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, acestea fiind
neutre, prudente şi complete sub toate aspectele semnificative.

4.8. Evoluţia performanţei economice
Principalii indicatori economico-financiari 31.12.2015
Nr. Denumire
crt. indicator
1.

Formula de
calcul

Indicatori de lichiditate
a) lichiditate
Active
generală
circulante/
(curentă)
datorii pe
termen
scurt*100

Calcul
2015

Valoare
indicator
2015

Calcul
2014

Valoare
indicator
2014

Grad de
realizare

17478076/
7054799
*100

247,74

13971355/
8510344
*100

164,16

1,5
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Nr. Denumire
crt. indicator
b) lichiditate
intermediară

2.

3.

Formula de
calcul

Active
circulantestocuri/
datorii pe
termen
scurt*100
scurt
Indicatori de activitate
a) viteza de
Total active
rotaţie a
circulante/
activelor
cifra de
circulante
afaceri*360
zile
b) viteza de
Total
rotaţie a
stocuri/
stocurilor
cifra de
afaceri*360
zile
c) durata de
Total
recuperare a
creanţe/
creanţelor
cifra de
afaceri*360
d) durata de
Total
plată a
datorii/
datoriilor
cifra de
afaceri*360
Indicatori de profitabilitate
a) rentabiProfit
litatea
net/total
economică
activ*100
b) rentabilitate Profit net/
financiară
capital
propriu*100
c) cheltuieli la Cheltuieli
1000 lei
de
venituri din
exploatare/
exploatare
venituri din
exploatare
*1000
d) marja brută Profit
din vânzări
exploatare/
cifra de
afaceri

Calcul
2015

Valoare
indicator
2015
(17478076- 247,55
14070)/
7054799
*100

Calcul
2014

Valoare
indicator
2014
(13971335- 164,07
8371)/
8510344
*100

Grad de
realizare
1,5

22068385/
13950175
*360

569,50 zile

21241918/
13344360
*360

573,05
zile

0,99

17478076/
13950175
*360

451,04 zile

13971355/
13344360
*360

376,91
zile

1,20

2924319/
13950175
*360

75,47 zile

3942477/
13344360
*360

106,35
zile

0,71

7054799/
13950175
*360

182,06 zile

8510344/
13344360
*360

229,58
zile

0,79

42081/
138343644
*100
42081/
20749644
*100
20193491/
20269518
*1000

0,030

22183/
133964468
*100
22183/
13001429
*100
17527266/
17573143
*1000

0,016

1,875

0,170

1,194

997,389

0,999

76027/
13950175

0,54

45877/
13344360
*100

0,34

1,59

0,203

996,249
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
5.1. Total personal

CS III

CS

ACS

IDT II

1
2
3
6

1
3
1
5

1
14
13
9
4
41

1
5
5
1
12

3
1
4

-

3
2
4
2
5
16

Personal nou CD

CS II

Sub 20 ani
20-30 ani
12
9
10
30-40 ani
31 26 22
40-50 ani
67 34 36
50-60 ani
59 23 32
Peste 60 ani 24 15 17
Total
193 107 117

Cu studii superioare
neatestate
Tehnicieni şi muncitori
în cercetare

CS I

Personal cu studii
superioare

Total personal

Total, din care:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de vârsta

Nr. crt.

Personal Cercetare-Dezvoltare

2
1
11
15
4
33

-

În cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare, activitatea principală a I.N.C.D. URBAN-INCERC sunt
cuprinşi un număr de 117 salariaţi, din care personal atestat pe grade şi funcţii de cercetare 68.
Situaţia personalului din activitatea de CDI, comparativ cu anul 2014
Nr.
Decembrie
Decembrie
Personal
crt.
2014
2015
1
Total personal
197
193
2
Din care în cercetare-dezvoltare
120
117

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane şi politica de
dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare
Participări cursuri formare profesională 2015
Denumire curs
Auditor ai sistemului de management al calităţii
Formator
Încercări nedistructive în construcţii
Curs postuniversitar de formare Dreptul muncii şi
securitatea societăţii în domeniul drept
Manager Resurse umane
Limba engleză
Instalator instalaţii de construcţii
Expert fiscal
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Perioada
21-23.10.2015
30.03.2015
30.03-02.04.2015
01.02.02015

Numar persoane
1
10
4
1

10-13.12.2015

1

2015
02.10.2015-10.03.2015
19-22.02.2015

15
1
2

6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE
6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM
Şl DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC este un institut naţional cu
sediul în Bucureşti, având cinci sucursale, trei dintre acestea în importante oraşe ale României (laşi,
Cluj-Napoca şi Timişoara).
Este un factor important pentru strategia naţională de dezvoltare în domeniile de expertiză şi
competenţă, furnizând cercetări asupra unor tematici din domeniile clădirilor / construcţiilor,
protecţiei la seisme, energiei, echipamentelor şi instalaţiilor, nano-materialelor şi tehnologiilor
legate de strategia de dezvoltare durabilă în sectoarele construcţiilor, arhitecturii, planificării urbane
şi teritoriale din România.
INCD URBAN-INCERC şi-a propus să îndeplinească trei obiective majore ale sistemului naţional
de CDI:
- Crearea de cunoaştere în vederea obţinerii progresului ştiinţific şi tehnologic, fiind
competitiv la nivel global pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi
a transferului rezultatelor în practica socio-economică;
- Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, impact economic şi transferul
cunoştinţelor în domeniul economic;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale, respectiv identificarea soluţiilor economice şi tehnice ce
susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţesc condiţiile de trai, inclusiv siguranţa la dezastre.
CTPC -cod001SB.
INCD URBAN-INCERC are ca domeniu de activitate fundamentarea legilor şi servicii de interes
naţional:
- Cercetări fundamentale şi aplicative orientate către dezvoltarea cunoaşterii în domeniul
mecanicii construcţiilor, inclusiv ingineria seismică şi fizica construcţiilor;
- Cercetări aplicative menite să crească gradul de siguranţă, funcţionalitate şi confort al
construcţiilor, dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de construcţie şi implementarea unor
tehnologii specifice, inclusiv standuri, construcţii pilot şi încercări in situ;
- Cercetări, studii aplicative şi servicii în domeniul elaborării documentaţiilor de arhitectură,
urbanism şi amenajarea teritoriului pentru autorităţile naţionale, regionale şi locale;
INCD URBAN-INCERC este partener şi consultant pentru rezolvarea unor probleme din domeniul
său de activitate în cercetarea din construcţii şi materiale de construcţii, urbanism şi amenajarea
teritoriului din afara Planului naţional de cercetare - dezvoltare - inovare:
- Studii şi cercetări pentru elaborarea agrementelor tehnice şi certificarea produselor de
construcţii conform directivelor Uniunii Europene;
- Dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a măsurătorilorîn condiţii de laborator şi in situ;
- Studii şi cercetări pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi economice ce susţin
activităţile de proiectare, producţie şi exploatare a construcţiilor, precum şi post-utilizarea
acestora;
- Proiecte, studii şi cooperări internaţionale, europene şi trans-frontaliere
Sucursala ÎNCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC - acoperă majoritatea domeniilor de
activitate de cercetare specifice sectorului construcţiilor, existând patru centre de performanţă şi 6
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laboratoare, fiind recunoscută atât în ţară, cât şi la nivel internaţional, ca elaborator tradiţional al
reglementărilor tehnice în construcţii.
Dotarea Sucursalei ÎNCERC Bucureşti
Include hale de încercări la scară mare, laboratoare unice (LABORATOR de cercetare şi încercări
acustica construcţiilor (AC), Poligonul de Coroziune Constanţa, Reţeua Seismică Naţională pentru
Construcţii, LABORATOR de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor (FOC) etc.) şi
alte laboratoare specializate.
INCD URBAN-INCERC-Sucursala ÎNCERC Bucureşti este organism abilitat să elaboreze
agremente tehnice de către
Sucursala ÎNCERC Bucureşti are în componenţă:
Laboratoare acreditate RENAR conform Certificate LI 320
- Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi
mortarelor, materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii
pentru construcţii (BSGF)
- Laborator de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor (FOC) -Laborator de
cercetare şi încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi acţiuni în
construcţii (RNERC) -Laborator de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente,
protecţie termică şi economie de energie în construcţii (ITEE)
- Laborator de cercetare şi încercări acustica construcţiilor (AC)
- Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune şi
degradare biochimică, protecţie hidrofugă şi învelitori la construcţii (PFHC)
În Sucursala ÎNCERC Bucureşti funcţionează şi:
- Centrul de performanţă structurală durabilă
- Centrul de performanţă energetică a clădirilor
- Centrul de performanţă de mediu a construcţiilor
- Centrul de performanţă în economia construcţiilor
Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor (CPEC)
ACTIVITĂŢI:
Protecţie termică şi eficienţă energetică a clădirilor Instalaţii pentru clădiri
PROIECTE RELEVANTE:
BUILD UP Skills Romania: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă
necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri
pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (CO)
BUILD UP Skills QualiShell: Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din
construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor (CO)
RePublic_ZEB: Refurbishment of the Public Building Stock Towards nZEB (Partener)
QualiChEck: Towards improved compliance and quality of the works for better performing
buildings (Partner)
MATES-nZEB: Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curată pentru
clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (MATES-nZEB) (CO)
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Cluster nZEB: Cluster pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero
(Partner- technical CO)
Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de
anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor
Centrul de Performanţă de Mediu a Construcţiilor (CPMC)

ACTIVITĂŢI:
În cadrul măsurilor generale de adaptare la schimbările climatice este necesar să se urmărească o
abordare trans-sectorială, fără ca aceasta să împiedice realizarea obiectivelor fiecărui
sector/domeniu al CPMC. În acest sens, activitatea centrului este alcătuită atât din proiecte pe
teme specifice domeniului fiecărei echipe de cercetare, cât şi din proiecte elaborate şi coordonate
ţinând cont de caracterul multidisciplinar al unei anumite teme de cercetare a cărei rezolvare
necesită abordarea mai multor aspecte distincte din domeniul construcţiilor civile sau industriale.
ACTIVITĂ ŢI DE CERCETARE
Cercetări privind impactul mediu - fond construit/materiale de construcţie, în domeniile: produse
polimerice şi finisaje, acustică, coroziune şi protecţie împotriva coroziunii, anvelopări, produse de
hidoizolaţii şi materiale bituminoase; Cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi mediului,
confortul acustic, respectiv acustica construcţiilor; Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în
domeniul calităţii aerului interior, având în vedere complexitatea mediilor interioare şi diversitatea
utilizatorilor.
Activităţi de adaptare a spaţiului construit la efectele schimbărilor climatice actuale prin
corectarea/completarea, după caz, a standardelor, reglementărilor naţionale specifice în
construcţii (în domeniul produselor polimerice şi finisajelor, acusticii, protecţiei anticorozive,
anvelopărilor şi produselor de hidroizolaţii) sau a cadrului legislativ existent, astfel încât să
corespundă solicitărilor generate de condiţiile climatice prognozate şi de evenimente meteorologice
extreme; Activităţi de concepere a unor soluţii tehnice specifice sau complexe cu rolul de a
contribui la reducerea vulnerabilităţii construcţii/oria riscuri climatice.
Centrul de Performanţă in Economia construcţiilor
ACTIVITĂŢI:
Analiza metodologiilor utilizate în România şi la nivel european privind evoluţia costurilor în
construcţiile de locuit colective, realizate prin intervenţia statului; Elaborarea metodologiei cadru
de analiză şi monitorizarea evoluţiei costurilor clădirilor de locuit; Indici medii orientativi de
actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale;Ca urmare a evoluţiei preţurilor
şi tarifelor sectorului de construcţii; Analiza costurilor pe ciclu de viaţă al construcţiilor în
contextul dezvoltării durabile.
SERVICII:
Realizarea de studii şi cercetări cu privire la evoluţia sectorului construcţiilor pe plan naţional şi în
Uniunea Europeană;
Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în activitatea
de construcţii (materiale, manoperă, utilaje,
transport);
Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în activitatea
de construcţii (materiale, manoperă, utilaje, transport);
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Elaborarea de norme de consum privind noile tehnologii utilizate în cadrul activităţii de
construcţii; Activităţi de consultantă privind verificarea costului lucrărilor de construcţii.
PROIECTE DE CERCETARE RECENTE:
Studiu de fundamentare al costurilor de investiţie pentru obiective finanţate din fonduri publice;
Metodologie de analiză a costului pe ciclul de viaţă în construcţii, în contextul dezvoltării durabile.
Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea sustenabilităţii politicilor de
locuire; Furnizarea de informaţii pentru determinarea parităţii puterii de cumpărare pentru
obiective de construcţii; Analiza costului pe ciclul de viaţă alclădirilorîn cadrul dezvoltării
durabile.
Partener in cadrul proiectului "Facilitarea tranziţiei studenţilor de la scoală la viata activa prin
intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulata in domeniul construcţiilor si al
producţiei de materiale pentru construcţii - CONSIMAT"
Laboratorul de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi
mortarelor, materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii
pentru construcţii
Domenii de competenţe şi activitate:
- elaborare reglementări tehnice în domeniul ingineriei civile;
- cercetări fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile;
- analiza condiţiilor de teren în vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren
şi laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor;
- consultanţă, asistenţă tehnică şi expertize;
- elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în domeniul construcţiilor,
grupele specializate;
- nr. 1 "Elemente structurale-Fundaţii";
- nr. 2 Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje;
- nr. 5 Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri,
climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice;
- nr. 7 "Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi".
Încercări de laborator şi ofertă de servicii
Ciment. Determinarea timpului de priză, Determinarea stabilităţii, Determinarea rezistenţelor
mecanice; Agregate. Determinarea granulozităţii. Beton proaspăt. încercarea de tasare,
Determinarea densităţii, Determinarea conţinutului de aer;
Beton întărit. Determinarea rezistenţei la compresiune a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la
întindere prin încovoiere a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare a
epruvetelor, Determinarea densităţii, Determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune,
Determinarea contracţiei axiale, Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ; Mortare întărite
pentru zidărie. Determinarea densităţii aparente, Determinarea rezistenţei la compresiune;
Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate. Dimensiuni, încercarea la îndoire,
încercarea la tracţiune, Rezistenţa îmbinărilor plaselor sudate. încercări pentru plase sudate;
Beton, beton armat şi beton precomprimat. Controlul pretensionării şi al precomprimării
efective, Determinarea caracteristicilor sistemelor de ancorare - blocare a armăturilor pretensionate,
Determinarea dimensiunilor, Extragerea şi încercarea caratelor pentru determinarea caracteristicilor
betonului, încercarea la tracţiune (forţa de rupere, alungirea la rupere, modulul de elasticitate) pe
toroane sau cabluri.
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Echipamante înglobate în construcţii. Determinarea capacităţii de rezistenţă şi a deformaţiilor
elementelor de prindere şi de fixare;
Finisaje. Determinarea comportării la solicitări de tip seismic în planul său a faţadei cortină,
Determinarea dimensiunilor, încercarea de rezistenţă la vânt a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre,
încercarea îmbinării traversă - montat a faţadei cortină.
Încercarea la apă la presiune statică a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor cortină,
încercarea la permeabilitatea la aer a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor.
Încercări pentru expertizarea construcţiilor, încercări pe elemente şi subansambluri pentru
determinarea stărilor de eforturi şi deformaţii;
Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor. Detectarea armăturilor
înglobate în beton armat. încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat,
Determinarea prin carotaj sonic a caracteristicilor betonului din piloţi turnaţi în teren, Determinarea
rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată, Determinarea rezistenţei superficiale a
betonului prin metode seminedistructive, Determinarea prin examinare vizuală;
Zidărie şi pereţi. Determinarea absorbţiei de apă a cărămizilor şi blocurilor ceramice,
Determinarea densităţii aparente a cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea dimensiunilor
cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi
blocurilor ceramice; Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi blocurilor ceramice,
Determinarea rezistenţei la eforturi principale a zidăriei, Determinarea rezistenţei la forfecare în rost
orizontal a zidăriei, Rezistenţa la compresiune a elementelor de zidărie.
Geotehnică şi fundaţii. Determinarea umidităţii; determinarea granulozităţii determinarea
densităţii pământurilor determinarea densităţii scheletului pământului determinarea limitelor de
plasticitate determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii
mari; determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru; determinarea
caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor; determinarea indicelui californian de capacitate
portantă (CBR); încercarea pământurilor la compresiune monoaxială; determinarea rezistenţei
pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă; determinarea rezistenţei la forfecare
prin compresiune triaxială; determinarea permeabilităţii în laborator; determinarea conţinutului de
materii organice.
Laboratorul de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor
Clasificare în funcţie de performanţa la foc a produselor pentru construcţii si a elementelor
structurale.
- Reacţia testelor la foc privind produsele pentru construcţii şi elementele structurale pentru
clasificarea lor în funcţie de SREN 13501-1:2007
- Reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. încercare Noncombustibility
SREN IS01182:2002
- Reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Determinare din căldura de
ardere SREN IS01716:2002
- Reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Materiale de construcţie cu
excepţia pardoselilor expuse la atac termic printr-o singură ardere SREN 13823:2004
- Testul de Reacţie la foc este: încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin
în contact direct cu flacăra.
- Part 2: Test de sursă de flacără -singulară SREN IS011925-2:2002
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Oferta de servicii
- Elaborarea de agremente tehnice;
- Încercări la foc ale elementelor de construcţii la scară redusă sau la scară naturală;
- Încercări la foc ale elementelor de construcţii navale;
- Elaborarea ghidurilor de agrementare şi execuţie a normativelor şi a normelor cu caracter
naţional;
- Asigurarea de consultanţă privind noi produse şi tehnologii în vederea utilizării acestora în
construcţii;
- Aplicări experimentale ale produselor utilizând tehnologia stabilită în laborator (aplicări "in
situ").
Domenii de competenţe şi activitate:
- Încercări de determinare a rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii;
- Încercări de determinare a reacţiei la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii;
- Cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri;
- Răspunsul la acţiunea focului pentru treceri de cabluri şi de conducte prin pereţi şi pardoseli;
- Calculul elementelor din beton armat şi precomprimat la acţiunea focului;
- Cercetări experimentale privind utilizarea unor materiale ecologice pentru protecţia
împotriva incendiilor cu aplicaţii sectoriale şi inter-sectoriale;
- Criterii de performanţă pentru evaluarea situaţiei de incendiu şi de explozie în clădiri;
- Investigări simultane ale dezastrelor la cutremure si incendii;
- Studii teoretice privind comportarea la acţiunea focului a elementelor structurale din metal;
- Cercetări experimentale privind fundamentarea normativului de siguranţă la foc pentru
clădiri;
- Cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea incendiilor de compartiment;
- Pregătirea reglementărilor tehnice de interes naţional cu privire la conformitate cu cerinţele
de bază ale ingineriei securităţii la incendiu, pentru clădiri şi instalaţiile aferente;
Laborator de cercetare şi încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi
acţiuni în construcţii
Cercetări recente şi în derulare existente în cadrul laboratorului reţeaua naţională seismicăevaluarea riscului seismic şi acţiuni în construcţii
INCD URBAN-INCERC gestionează, întreţine şi exploatează de peste 40 de ani Reţeaua Naţională
Seismică pentru Construcţii, Principalul obiectiv al Reţelei Seismice Naţionale pentru Construcţii,
din INCD URBAN-INCERC, este monitorizarea clădirilor şi altor construcţii publice, sau
monitorizarea situaţiilor generate de alte surse periculoase de vibraţii induse în construcţii, pe întreg
teritoriul României, înregistrările in-situ şi pe clădiri sunt extrem de importante pentru proiectanţi şi
cercetători.
Este cea mai extinsă reţea, constând în 60 de accelerografe digitale distribuite în Bucureşti şi în ţară
; este strategică din punct de vedere al siguranţei populaţiei.
Spre deosebire de reţeaua seismologică, destinată monitorizării seismice de fond (majoritar seisme
curente de magnitudine redusă) în care echipamentele sunt amplasate în locaţii cu roca la zi, de
regulă fără vibraţii, staţiile Reţelei Seismice Naţionale pentru Construcţii sunt amplasate în localităţi
şi pe construcţii, pentru a înregistra răspunsul acestora la seisme şi a fi analizat şi corelat cu
eventuala stare.
Accelerograful SMAC-B amplasat la subsolul INCD URBAN-INCERC a furnizat singura
înregistrare de interes ingineresc a mişcării seismice la cutremurul din 4 martie 1977 (M=7.2).
Această înregistrare a influienţat actualizare normele de proiectare în ingineria seismică.
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Reţeaua furnizează rapoarte cu datele înregistrate şi prelucrate de către autorităţile competente, în
cazul unor evenimente cu impact asupra construcţiilor şi infrastructurii, în conformitate cu
atribuţiile stabilite de Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă.
Reţeaua Seismică Naţională pentru Construcţii a INCD URBAN-INCERC are ca obiective
principale:
- monitorizarea situaţiilor generate de seisme sau alte surse vibratorii periculoase pentru
construcţii în localităţile şi pentru construcţiile din România (construcţii civile şi industriale,
construcţii rutiere etc), în locaţiile în care sunt instalate echipamente seismice;
- elaborarea de prelucrări avansate şi baze de date specifice necesare verificării şi
perfecţionării codurilor de proiectare antiseismică şi hărţilor de zonare inginereşti. Reţeaua
Naţională Seismică pentru Construcţii este o reţea strategică pentru siguranţa populaţiei.
Aparatura Reţelei INCD URBAN-INCERC, dispusă în zonele seismice considerate critice
pentru habitatul uman din întregul teritoriu, răspunde unor necesităţi vitale.
Având în vedere interesul public deosebit al Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii, INCD
„URBAN-INCERC" şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale derulează activităţiile de modernizare
a reţelei în vederea asigurării transferului de date seismice în timp real în cadrul reţelei. Această
acţiune se derulează pe baza PROTOCOLUL DE COLABORARE încheiat.
Laboratorul Reţeaua Naţională Seismică, Evaluarea Riscului Seismic şi Acţiuni în Construcţii poate
asigura prelucrarea şi interpretarea datelor din monitorizări, cât şi determinări experimentale, în
vederea cunoaşterii capacităţii reale de rezistenţă a construcţiei avariate/neavariate şi a stabilirii
soluţiilor de consolidare. In acest sens menţionăm că laboratorul RNERC este un laborator autorizat
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Cercetări recente şi în derulare NATO SfP 980468: Armonizarea hazardului seismic şi reducerea
riscului seismic în ţările afectate de cutremurele vrancene RISKLESSCONS:Soluţii tehnice şi
integrate structurale şi arhitecturale, tehnologii şi materiale avansate pentru reducerea riscului,
creşterea siguranţei construcţiilor şi securităţii vieţii la acţiuni extreme (explozii, tornade.etc.)
BIGSEES:Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea seismicităţii
României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Eurocodul EN1998-1 în
proiectarea seismică a clădirilor.
ROEDUSEIS-NET: Reţeaua Seismică Educaţională din România. URBASRISK: Blocuri urbane în
zone centrale protejate, expuse la hazarduri multiple - evaluare, cartare şi strategie de reducere a
riscurilor; studiu de caz Bucureşti: Zona destructurată de demolările regimului comunist.
SEISMOCODE: Platformă elearning de formare profesională continuă pentru implementarea activă
a noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele europene.
Laboratorul de cercetare şi încercări instalaţi materiale şi echipamente, protecţie termică şi
economie de energie în construcţii
Activităţi principale
- Cercetări de tip teoretic-experimental privind identificarea şi definirea cerinţelor privind
proiectarea / renovarea majoră a clădirilor pentru realizarea de "clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero";
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-

-

-

Fundamentarea planurilor naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero, în scopul implementării articolului 9 al Directivei 31/201
O/UE privind Performanţa Energetică a clădirilor (EPBD);
Introducerea materialelor de construcţie inovative în practica uzuală a proiectării şi execuţiei
clădirilor, în scopul implementării Directivei privind Performanţa Energetică (EPBD)
(31/201 O/UE) şi Reglementării (EU) Nr. 305/2011 a Parlamentului European şi a
Consiliului, din 9 martie 2011, cu privire la condiţiile armonizate pentru comercializarea
produselor de construcţii, inlocuind Directiva Consiliului 89/106/EEC (CPD);
Adaptarea clădirilor existente prin elaborarea unor soluţii de tip anvelopă prefabricată;
Utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri;
Sistem de monitorizare si management energetic al clădirilor;
Sistem informatic de monitorizare şi management energetic;
Soluţii de gestiune energetică (elemente pasive dotate cu funcţie de stocare în mediu cu
schimbare de fază, microclimat adiacent clădirii, gestiunea apei etc);
Soluţii verzi de materiale de anvelopă, finisaje, ventilare economică etc;
Sistem de monitorizare şi control al microclimatului (controlul noxelor);
Actualizarea, exploatarea şi întreţinerea Bazei de Date Naţionale cu certificate de
performanţă energetică;
Organizarea de activităţi de formare profesională a specialiştilor din domeniul performanţei
energetice ale clădirilor (proiectanţi, auditori energetici pentru clădiri);
Cercetare prenormativă şi elaborarea de reglementări tehnice în domeniul performanţelor
energetice şi de mediu ale clădirilor, implementarea conceptului de energie durabilă,
dimensionarea instalaţiilor de încălzire / răcire şi a anvelopei clădirii.

Încercări de laborator:
- Instalaţii pentru clădiri: verificarea caracteristicilor funcţionale;
- Pentru clădiri: parametri de confort, uniformitatea încălzirii, analizarea clădirilor,
elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente utilizând termografiaîn infraroşu;
- Instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilor funcţionali;
- In instalaţii de ventilare, climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate;
-

Pentru produse termoizolante: determinarea lungimii, lăţimii, grosimii, perpendicularităţii,
planeităţii, densităţii, stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi
umiditate, transmisia vaporilor de apă, rezistenţa termică, conductivitate termică,
determinarea transmisivităţii termice a elementelor de anvelopă.

Exemple de încercări pentru echipamentele din instalaţii:
- Armături de închidere şi de reglare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, pierderi de sarcină
hidrodinamică, debite specifice, anduranţă;
- Ţevi şi fitinguri din materiale plastice: rezistenţă hidrostatică pe termen scurt, comportare la
temperatură, etanşeitate îmbinări;
- Furtunuri din cauciuc, mase plastice sau metalice: rezistenţă la presiune, etanşeitate
asamblări;
- Obiecte sanitare: rezistenţă la şoc termic, debite de scurgere;
- Baterii sanitare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, anduranţă;
- Hidranţi subterani şi supraterani: etanşeitate şi rezistenţă mecanică;
- Rezervoare din materiale termoplastice sau metalice: etanşeitate, rezistenţă la deformare şi la
impact, absorbţie de apă;
- Fose septice/staţii mici epurare: etanşeitate, capacitate nominală, eficacitate hidraulică;
- Corpuri de încălzire (radiatoare, convectoare, panouri radiante): putere termică, rezistenţă şi
etanşeitate la presiune, grad şi uniformitate de încălzire, pierdere de sarcină hidrodinamică;
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Schimbătoare de căldură (inclusiv baterii de încălzire şi răcire): rezistenţă şi etanşeitate la
presiune, putere termică, pierdere de sarcină hidrodinamică.

Laboratorul de cercetare şi încercări acustica construcţiilor
Activităţi:
- Cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, acustică arhitecturală, pentru
mediile urbane şi industriale, şi acustica instalaţiilor tehnologice;
- Aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic în clădiri civile,
clădiri administrative şi comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban;
- Elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care privesc
asigurarea cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a
mediului urban;
- Cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban de poluarea
sonoră;
- Executarea de teste de laborator pentru determinarea caracteristicilor acustice ale
materialelor/produselor/elementelor de construcţii din clădiri;
- Elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii
construcţiilor;
- Elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de activitate al
laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul construcţiilor, în
spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr. 10 /1995.
Activităţile Laboratorului Acustica Construcţiilor includ elaborarea de:
- Expertize tehnice acustice;
- Soluţii tehnice pentru atenuarea zgomotului şi vibraţiilor generate în clădiri de către diferite
surse de zgomot;
- Proiecte de design acustic;
- Confirmări ale soluţiilor şi verificări ale proiectelor din punct de vedere acustic;
- Măsurări acustice "in situ" şi confirmarea performanţelor acustice pentru elemente de
construcţie din clădiri "in situ";
- Soluţii tehnice acustice pentru diferite proiecte;
- Reglementări tehnice naţionale de proiectare;
- Expertize de zgomot şi studii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu;
- Studii de expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul acusticii construcţiilor;
- Cursurişi prelegeri.

Laboratorul Acustica Construcţiilor are Autorizare pentru efectuarea testelor acustice pentru
următoarele elemente de construcţii din clădiri:
Elemente exterioare şi interioare clădirilor:
- Teste privind izolarea acustică aeriană pentru pereţi şi tavane,pentru compartimentări de
interior si exterior, realizate dintr-o diversitate de materiale de construcţii (incluzând sticlă,
vată minerală, tavane false, etc).
Finisaje:
- Teste privind izolarea acustică la impact pentru pardoseli realizate din diferite materiale,
cum ar fi: pardoseli pe bază de polimeri (cauciuc, PVC, poliuretan şi răşini epoxidice),
pardoseli din lemn şi materiale derivate de lemn, pardoseli din plăci de piatră naturală şi
artificială;
- Teste special pentru plafoane (false) acustice.
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Instalaţii:
- Teste acustice special pentru determinarea nivelului de zgomot produs de instalaţii în clădiri.
Proiecte realizate în ultimii ani:
- Proiectul European COST Action TU 0901 / 2009-2013 : "Integrating and Harmonizing
Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions";
- Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane. - C125/2013, Părţile 3 şi 4;
- Proiectul Naţional: "Metode de combatere a zgomotului urban. Analiza şi soluţionarea
multicriterială a acusticii clădirilor şi zonelor de locuit din zonele urbane şi rurale expuse
zgomotului " Fazele 1 ...18, contract nr. 14.N/2009, (PN 09-14.04.07), 2009-2015. Teme
specifice domeniului Acusticii Urbane şi Acusticii.
Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune şi
degradare biochimică, protecţie
Domenii de competenţe şi activitate:
- Produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii;
- Coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor;
- Materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi asfaltice
pentru drumuri;
- Cercetări privind protecţia sănătăţii şi a mediului;
- Cercetări aplicative privind produse polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor;
- Cercetări experimentale în coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor;
- Cecetări aplicative în domeniul materialelor hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri
şi învelitori;
- Cercetări prenormantive şi elaborarea de reglementări de interes public şi internaţional;
- Studii şi cercetări pentru determinarea stării de degradare prin coroziune a structurilor în
medii agresive;
- Încercări şi analize de laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi din beton, a
sărurilor minerale şi a carbonaţilor din soluri;
- Determinarea comportării la coroziune a materialelor de construcţii şi a protecţiilor
anticorozive prin expunere în laborator şi în medii naturale (mediu marin, urban-industrial);
- Agremente tehnice şi certificări de produs;
- Încercări de verificare a calităţii materialelor şi a elementelor de construcţii.
Domenii specifice studiate în proiecte de cercetare recente şi în desfăşurare:
- Calitatea aerului interior -cerinţă de bază pentru realizarea clădirilor verzi;
- Evaluarea degradării fotochimice a finisajelor pentru stabilirea principiilor de proiectare a
lucrărilor de reabilitare;
- Clădiri verzi - concepţii de realizare în alcătuiri şi cu materiale ecologice cu consum redus
de energie;
- Utilizarea produselor polimerice în sisteme de etanşare cu durata de viaţă extinsă rezistente
la apă şi la impactul factorilor de mediu asupra construcţiilor;
- Utilizarea produselor polimerice la armarea dispersă a betonului;
- Utilizarea produselor polimerice pentru creşterea durabilităţii şi rezistenţei infrastructurii
construcţiilor la impactul fenomenelor de instabilitate;
- Protecţia durabilă a construcţiilor prin utilizarea produselor peliculogene performante cu
caracteristici ecologice supuse la solicitări complexe şi acţiuni de lungă durată (mediu
marin, alpin, urban-industrial);
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Cerinţe specifice pentru proiectarea protecţiei anticorozive, urmărirea comportării în
exploatare şi măsuri de intervenţie pentru structurile supraterane din beton armat amplasate
în mediu marin;
Sisteme integrate de produse şi tehnologii pentru protecţia anticorozivă şi biocidă, specifică
şi complexă a elementelor de construcţii din lemn şi oţel;
Investigarea şi diagnosticarea stării de degradare princoroziune a coşurilor de fum
industriale din beton armat;
Compozite hibride pe bază de polistiren expandat destinate reabilitării termice a
construcţiilor;
Tehnici de investigare şi soluţii de peoiectare pentru reabilitarea higrotermică şi din punct de
vedere al siguranţei în exploatare a acoperişurilor la clădiri existente;

Încercări şi verificări specifice de laborator pentru:
- Materiale composite utilizate în construcţii, membrane, geotextile, geocompozite pe bază de
polimeri;
- Membrane hidroizolante fabricate din polimeri sau cu adaosuri polimerice;
- Produse tip spumă pentru hidroizolare, izolare termică şi acustică fabricate din şi/sau pe bază
de polimeri;
- Finisaje: materiale peliculogene pentru protecţie şi finisare, pardoseli pe bază de polimeri,
piatră naturală şi artificială şi plăci ceramice;
- Chituri de etanşare, mortare cu adaosuri polimerice;
- Elemente de închidere şi compartimentare fabricate din produse polimerice;
- Produse polimerice utilizate în instalaţii sanitare şi de gaze naturale;
- Produse de protecţie anticorozivă pentru oţel şi beton;
- Materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri, învelitori şi mixturi.
Sucursala URBANPROIECT - continuatoare a Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare
pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Documentare pentru
1949 - 1974 - Institutul funcţionează sub diferite denumiri (I.C.S.O.R., I.S.RR.O.R., I.SA.R.T.) şi se
ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea de planuri de sistematizare.
1974 - 1990 - Institutul de Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărie Comunală (I.S.L.G.C.) specializat
în proiecte de sistematizare la nivel naţional, regional şi local (prin componenta Centrul de
Sistematizare) şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură.
1990 - I.S.L.G.C. se împarte în trei unităţi independente. Una dintre acestea este Institutul
URBANPROIECT, organizat pe structura Centrului de sistematizare şi specializat în elaborarea de
planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism.
1996 - Institutul URBANPROIECT devine Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare (H.G.
1233/1996), sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (M.L.P.A.T.);
îşi diversifică activitatea cu cercetare şi consultanţă de profil.
2001 - 2008 - este re-atestat ca institut naţional de cercetare dezvoltare.
URBANPROIECT este sucursala Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, înfiinţat prin Hotărârea nr.
1398 din 18 noiembrie 2009.
Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
- Studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă;
- Fundamentarea politicilor de dezvoltare spaţială şi urbană;
- Studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor;
- Fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice;
- Studii sectoriale de evaluare a principalelor componente spaţiale şi urbanistice;
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Elaborarea de studii, cercetări şi documentaţii in domeniul locuirii şi arhitecturii;
Analize privind aspectele cantitative şi calitative ale locuinţelor/locuirii la nivel micro- şi
macro-teritorial;
Elaborarea de metodologii în domeniul locuirii;
Monografii ale locuirii, la diferite scări de analiză;
Elaborarea planurilor locale pentru locuire;
Fundamentarea politicilor de locuire, pe baza studiilor cu caracter sociologic;
Estimarea şi evaluarea fondului necesar de locuinţe sociale la nivel local/regional/naţional;

Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării
teritoriului.
- Cercetări teoretico-metodologice privind pattern-ul,spaţial local, regional şi naţional;
- Modelarea dinamicii teritoriale în Sistemul Informaţional Geografic;
- Implementarea sistemelor geospaţiale integrate pentru creşterea rezilienţei teritoriale;
- Elaborarea unei metodologii unitare pentru organizarea bazelor de date utilizate în
planificarea teritorială Generarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei
geografice Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare spaţială a impactului politicilor de
planificare;
- Elaborare baze de date spaţiale şi analize geostatistice;
- Identificare soluţii specifice pentru problemele de mediu;
- Inventariere şi evaluare elemente de patrimoniu natural şi construit în sisteme GPS şi GIS.
Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul habitatuluişi arhitecturii
- Studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul habitatului şi arhitecturii;
- Elaborarea de studii cu caracter normativ şi de reglementări;
- Fundamentarea politicilor şi deciziilor locale privind direcţiile de dezvoltare a domeniului
locuirii;
- Studii cu caracter sociologic;
- Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile;
- Actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale;
- Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială;
- Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică;
- Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului.
Ofertă servicii
- Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile;
- Actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale;
- Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială;
- Întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborării
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului;
- Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică;
- Activităţi de cercetare dezvoltare (în cadrul Planului Naţional de cercetare / dezvoltare
/inovare, a programelor sectoriale de cercetare şi programe europene);
- Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: elaborarea strategiei domeniului,
formarea profesională,consultanţă şi asistenţă de specialitate, diseminare,publicaţii
specializate;
- Activităţi de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului;
- Elaborare de documentaţii de amenajarea teritoriului.
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Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC asigură asistenţă partenerilor săi din sectorul
construcţiilor şi nu numai, în adoptarea soluţiilor optime pentru probleme specifice privind:
materiale de construcţii, siguranţa structurală a construcţiilor, economisire a energiei şi protecţiei
mediului, clădiri din patrimoniul istoric.
SCURT ISTORIC
Filiala ÎNCERC din Cluj a fost înfiinţată în anul 1962, având ca profil cercetări în domeniul
betonului, betonului armat şi betonului precomprimat, cu accent pe elementele de construcţie de
închidere din betoane uşoare.
CERCETARE FUNDAMENTALĂ Şl APLICATĂ, ELABORARE REGLEMENTĂRI
TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII, TRANSFER TEHNOLOGIC
Cercetări pe materiale de construcţii
- Betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă;
- Reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale;
- Beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii.
Cercetări pe elemente şi substructuri solicitate la forţe de tip seismic
- Cercetări privind soluţii de consolidare: clădiri cu structura în cadre din beton armat şi
clădiri cu diafragme din zidărie;
- Studii şi cercetări privind utilizarea panourilor disipatoare de energie la consolidarea
structurilor în cadre amplasate în zone seismice.

ÎNCERCĂRI PE MATERIALE, ELEMENTE Şl STRUCTURI DE CONSTRUCŢII PENTRU
CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII Şl ELABORAREA DE AGREMENTE TEHNICE
- Încercări fizico-mecanice pe orice tip de material de construcţie;
- Încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat şi beton precomprimat;
- Încercări pe pereţi de compartimentare;
- Încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie.
MONITORIZAREA CONSTRUCŢIILOR
- Încercări pe construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate);
- Încercări la solicitări gravitaţionale a elementelor metalice liniare şi de suprafaţă;
- Încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din metal;
- Încercări pe piloţi de probă şi din lucrare.
ÎncercĂRI NEDISTRUCTIVE IN SITU
- Urmărirea in situ a construcţiilor (urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice,
urmărirea prin încercări statice, deplasări şi deformaţii ale elementelor de construcţii etc);
- Încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat şi
beton precomprimat.
Laborator de Cercetare şi încercări materiale şi elemente de construcţii (IME)
Domenii principale de activitate Cercetare fundamentală şi aplicată Cercetări pe materiale de
construcţii
- Betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă;
- Reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale;
- Beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii;
- Capacitatea de autovindecare a materialelor avansate cimentoase.
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Încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii
- Teste privind încărcări gravitaţionale şi accidentale a elementelor de beton armat si
precomprimat, oţel, zidărie, lemn şi diverse elemente structurale;
- Teste pe produse prefabricate din beton (tuburi, blocuri şi elemente de pavaj, borduri,
cămine de vizitare şi inspecţie), plăci din piatră naturală şi ceramice, dale, etc.
Monitorizarea construcţiilor
- Urmărirea în situ a construcţiilor (tasări, fisuri, deformaţii).
Determinări nedistructive
- Evaluarea in situ a rezistenţei betonului (încercări nedistructive şi pe carote).
Determinări in situ
- Teste in situ pentru evaluarea capacităţii portante sub încărcări statice a construcţiilor şi
elementelor structurale (poduri, piloţi, grinzi).
Determinări de laborator pe materiale şi produse de construcţii (peste 1000 rapoarte de
încercări/ anual)
- Încercări acreditate şi/sau autorizate pe uşi şi ferestre, beton, oţel, ciment, tencuieli,
materiale izolatoare, lemn, gips, var, materiale plastice, produse de finisare, inclusiv
determinarea eficacităţii ignifugării pe epruvete de lemn;
- Încercări pentru certificarea conformităţii -sistemele 1,2,3 si 4;
- Elaborarea de Agremente Tehnice pentru materiale şi produse de construcţii, elemente
structurale şi nestructurale, procedee de construcţii.
Cercetări pe elemente si substructuri
- Noi concepte de proiectare pentru structuri prefabricate din beton armat;
- Comportarea structurilor metalice şi mixte oţel-beton la sarcini accidentale;
- Soluţii de reabilitare pentru structuri în cadre de beton armat şi pereţi structurali de zidărie;
- Rezistenţa la forfecare a grinzilor din beton armat la solicitări seismice.
Agremente Tehnice Grupe Specializate
- Elemente structurale şi fundaţii;
- Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje;
- Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori;
- Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli;
- Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor;
- Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi.
Reglementări Tehnice în Construcţii
C 155-2013 "Normativ betoanelor uşoare"
Proiecte recente de cercetare
- Program Nucleu - Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre
prefabricate de beton armat, 2009-2015;
- Cercetări prenormative şi revizuirea normativului C 155-89 "Prepararea şi utilizarea
betoanelor cu agregate uşoare", 2010-2013;
- Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a
structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC), partener al Universităţii
"Politehnica" Timişoara, 20122016.
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Sucursala IAŞI îşi desfăşoară activitatea în domeniile specifice, de la înfiinţarea sa, iunie 1956,
eveniment datorat profesorului Anton Şesan, cu sprijinul organelor centrale de resort şi a
personalităţilor ştiinţifice.
SCURTISTORIC
Iniţial activitatea ştiinţifică desfăşurată la laşi, a vizat protecţia construcţiilor la acţiuni dinamiceseismice.
Prin eforturile specialiştilor ieşeni s-a proiectat, realizat şi pus în funcţiune prima platforma
seismică, programabilă automat, de 140tf, în anul 1966, în România.
Anul 1972 a însemnat diversificarea activităţii Sucursalei laşi şi anume, abordarea cercetărilor
specifice fizicii construcţiilor care au devenit posibile prin punerea în funcţiune a Laboratorului de
Cercetări Higrotermice şi a Staţiei de încercări, fiind prima structură de cercetare experimentală şi
încercări higrotermice din România, din ţările sud-est şi central europene.
În 2009 - prin Hotărârea 1398 din 18 noiembrie 2009 se înfiinţează Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
ÎN PREZENT
Sucursala laşi a "URBAN-INCERC" dispune de o infrastructură de cercetare modernizată, axată pe
cele două domenii tradiţionale şi anume:
- cercetare experimentală în domeniul acţiunilor de mediu, dinamice-seismice, asupra
clădirilor echipamentelor şi instalaţiilor industriale;
- cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor
climatice extreme, asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale, dispunând de
următoarele dotări;
- cameră climatică de mari dimensiuni, volum maxim 500 mc destinată încercărilor sub
regimuri higrotermice de mediu exterior cu climat excesiv de - 47 °C ... + 70 °C, gheaţă,
radiaţie solară, vânt etc;
- cameră climatică de medii dimensiuni şi volum maxim 140 mc, cu atmosferă dublă, pentru
regimuri higrotermice de mediu exterior specifice zonelor climatice I, II, III, IV şi excesive
de - 35 °C... + 70 °C;
- platformă seismică de 15 tf, dimensiuni 3,5 x 3,5m, capacitate maxima 15tf, cutremur
maxim 11-12 (scara MM), frecventa 50-35Hz, amplitudine +8cm, acceleraţie maximă
1,5g(s)sau2.0g(h).
Laborator de Cercetare şi încercări Higrotermice - Climatice, Mecanice şi Seismice pentru
Construcţii, Instalaţii şi Echipamente (IHS)
Încercări
- Încercări de tip pentru certificarea produselor, privind caracteristicile şi performanţa
produselor pentru construcţii -instalaţii-industrie;
- Încercări privind performanţa termoenergetică şi higrotermică;
- Încercări climatice - seismice, conform cu standardelor europene şi internaţionale, civile şi
militare (EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP,MIL)specifice echipamentelor electrice, de
transport, de telecomunicaţii, de detecţie, civile şi militare (Electroputere,
AEROSTAR,EximProd,Powe Systems, SIEMENS, ABB, ARTECHE,etc);
- Încercări de determinare a rezistenţei la acţiunea factorilor climatici de lungă durată.
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Cercetare - Proiecte - Studii
- 1200 lucrări de cercetare fundamentală şi aplicativă în fizica construcţiilor-instalaţiilor,
performanţa şi eficienţa termică, energetica construcţiilor şi instalaţiilor;
- Crcetarea acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a
echipamentelor industriale şi tehnicii civile şi militare, produse de parteneri din România,
Germania, Suedia, Spania, Italia, Turcia;
- 28 proiecte în cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Orizont 2000 -RELANSIN AMTRANS - CEEX- PNCDII;
- Parteneriat în cadrul programelor europene COPERNICUS;
- Cercetare în cadrul programelor de modernizare şi reabilitare a construcţiilor, optimizarea
termoenergetică, energii noi;
- Cercetare higrotermic în domeniile confortului;
- Cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice la acţiunile
climatice şi seismice.
Agrementare tehnică, certificare climatică şi seismică
- Structuri, fundaţii şi produse aferente;
- Protecţii termo-fono şi hidroizolante şi la foc, sisteme de izolare termică şi hidrofugă;
- Elemente de închidere opace şi vitrate, geamuri izolante;
- Produse de finisaj şi protecţii anticorozive, tencuieli, placaje, pardoseli;
- Elemente şi produse pentru instalaţii, materiale,elemente şi structuri pentru drumuri, poduri,
porturi şi aeroporturi;
- Sisteme de izolare termică;
- Echipamente complexe, echipamente energetice de putere şi de telecomunicaţii;
- Sisteme şi procedee pentru construcţii, drumuri, instalaţii, izolare termică şi fonică, etc.
Colaborări cu Universităţi, institute de cercetare şi organisme naţionale şi internaţionale:
- Universităţi Tehnice de Construcţii - Bucureşti,laşi, Timişoara, Cluj-Napoca;
- Institute şi centre de cercetare: IPA Bucureşti, ICMET Craiova, Centrul de cercetare
POLYTECH laşi, Centrul de cercetare Mitropolitan TABOR laşi, Academia Română Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni, laşi;
- Institute de cercetare şi organisme europene: IFT Rosenheim, C.S.T.B. Paris, RILEM
Geneva,Institutul de Fizica Construcţiilor Moscova, VUPS Praga-Cehoslovacia,
Laboratoarele MA 39-Viena, Laboratoarele SP- Suedia, BRE- Londra;
- Universităţi din Budapesta, Marseille, Liege, Bruxelles;
- ASRO - Membru al CTS 11, 318, TEIAS Ankara-Turcia.
Sucursala Timişoara s-a înfiinţat în anul 1950 ca Filială a Institutului de Cercetări şi Studii pentru
Construcţii (ICSC), la iniţiativa profesorului emerit ing. Constantin Avram. în cadrul ÎNCERC Filiala Timişoara s-a desfăşurat o fructuoasă activitate de cercetare în diverse domenii ale
construcţiilor.
1955 - în cadrul institutului apar laboratoarele Construcţii metalice la Bucureşti şi Protecţia contra
coroziunii la filiala ÎNCERC Timişoara. Laboratorul Construcţii metalice a căutat să cerceteze şi să
studieze proprietăţile fizico-mecanice şi reologice (rezistenţă la deformaţie, structură metalografică)
ale oţelurilor folosite în construcţii.
În cadrul laboratorului de la Timişoara s-a căutat ca prin cercetările efectuate să se stabilească
alcătuirea şi comportarea elementelor de structură din profile de oţel cu pereţi subţiri, modul şi
procedeele de sudare a armăturilor din oţel beton.

40

În cadrul laboratorului Protecţia contra coroziunii s-a trecut la studierea, cercetarea şi încercarea
proprietăţilor fizico-chimice a materialelor de construcţii, comportarea lor în mediile chimice
agresive şi găsirea soluţiilor de protecţie a elementelor de construcţii împotriva coroziunii.
De un real ajutor în realizarea aparatelor de încercări a fost colectivul de Proiectare din ÎNCERC şi
colectivul Bazei de ateliere pentru deservirea cercetărilor.
Organizarea internă a structurată pe următoarele compartimente: Structuri din beton armat,
beton precomprimat, lemn şi zidărie:
- Cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi otel în zone
seismice;
- Structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare;

Construcţii metalice şi sudură:
- Calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
- Consolidarea structurilor din oţel.
Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a betoanelor:
- Procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului;
- Betoane uşoare din cenuşă de termocentrală.
Laborator de cercetare si încercări materiale, elemente si structuri, geotehnică si fundaţii
pentru construcţii (MCGF)
Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie:
- Cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi oţel în zone
seismice;
- Structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare.
Construcţii metalice şi sudură:
- Calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
- Consolidarea structurilor din oţel. Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a
betoanelor:
- Procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului;
- Betoane uşoare din cenuşă de termocentrală;
- Fundaţii directe realizate în gropi ştanţate.
Domenii de activitate
- Cercetare fundamentală şi aplicată;
- Cercetări pe elemente şi substructuri supuse la încercări statice;
- Studii şi cercetări privind conlucrarea lemn-beton, beton armat;
- Cercetări privind utilizarea unor panouri prefabricate la realizarea planşeelor compuse lemnbeton;
- Studii şi cercetări privind comportarea planşeelor compuse lemn-beton monolit/placă
prefabricată;
- Cercetări teoretice şi experimentale, în condiţii de solicitări statice, privind reducerea
deformaţiilor terenurilor dificile de fundare, prin armare, utilizând materiale geosintetice;
- Cercetări teoretice şi experimentale privind izolarea bazei construcţiilor la acţiunea seismic ,
prin armarea terenului de fundare cu diverse materiale geosintetice;
- Studii şi cercetări privind utilizarea elementelor modulare tip BSF la construcţii: Materialul
FOLEX BSF ( Bolţar din Spumă Poliuretanică prefinisat prin placare cu Fibrociment - sau
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-

-

orice alt material: inox, fibre de sticlă , etc.) este agrementat pentru a putea fi folosit în
realizarea unor construcţii tip"P + 2 + M"în România. Avantajele clare ale materialului sunt:
Izolaţia termică a peretelui echivalent (pentru un bolţar de 30 cm PUR ) cu un zid de
grosimea: 6 metri de beton sau 1.20 metri de lemn - coeficientul termic de transmisie al
spumei poliuretanice fiind de 0.023 W/m.k, adică un necesar termic al imobilului construit
din acest materialul este echivalent cu: 5 W/ mc. Structura internă de armare cu beton şi
oţel-beton are avantajul realizării unui sistem de stâlpi ori din 60 în 60 cm, similar unei
structuri tip cadru cu bare; oferă structurii de rezisţenă toate motivele susţinerii unor
construcţii inalte. Faptul că betonul "umple" structura atât verticală cât şi oblică (prin goluri
diagonal) asigură structurii o comportare adecvată la seism.
Încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii;
Încercări pe elemente şi structuri din beton armat, beton precomprimat;
Încercări pe elemente din lemn masiv şi lemn lamelat încleiat;
Încercări statice alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie;
încercări pe tuburi şi cămine din beton şi beton armat;
Încercări pe elemente şi construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate).

Grupele specializate pentru elaborarea agrementelor tehnice: Elemente structurale şi fundaţii
(profile din oţel şi din aluminiu, elemente şi structuri metalice, scări)
Elemente de inchidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplarie şi vitraje (pereţi
exteriori neportanţi din diferite materiale, pereţi multistrat, pereţi interiori în diferite alcătuiri,
tavane false, pereţi de sticlă, etc);
Protecţii la foc, termotehnica, acustica, protecţii hidrofuge, invelitori (produse fonoabsorbante,
invelitori din tablă, ţigle polimerice, lucarne, guri de scurgere, aticuri etc.)
Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli (pardoseli, vopsele de
diferite tipuri - pe lemn, metal şi glet, acoperiri metalice sau nemetalice, protecţii catodice,
impermeabilizări, tapete, mochete, tencuieli
Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor (încălziri, etc).

6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate
INCD URBAN-INCERC este certificat pentru sistemul de management integrat calitate – mediu –
SSM de către SRAC, are în componenţă un organism de certificare produse sistem 1 şi 2+ acreditat
RENAR şi notificat pe NANDO, un organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei
produsului sistem 3 acreditat RENAR şi notificat pe NANDO, un organism de evaluare tehnică
notificat pe NANDO, 8 laboratoare acreditate RENAR şi 9 laboratoare autorizate ISC.

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional
CENTRUL DE PERFORMANŢĂ STRUCTURALĂ DURABILĂ (CPSD)
Centrul de Performanţă Structurală Durabilă este constituit din echipele de cercetare a trei
laboratoare de cercetare şi încercări din INCD “URBAN-INCERC”, „Reţeaua naţională seismică
pentru construcţii - Evaluarea riscului seismic şi acţiuni în construcţii” (RNERC), ”Laboratorul de
cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, elemente şi
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structuri de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii (BSGF)” şi laboratorul de cercetare
şi încercări pentru securitatea la foc a construcţiilor (FOC).
Cele mai importante domenii de activitate ale centrului sunt legate de elaborarea reglementărilor
tehnice (specificaţii tehnice, coduri, normative, ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare,
execuţie exploatare şi intervenţii în construcţii) pentru materialele şi soluţiile constructive implicate
de domeniile de specialitate ale centrului de performanţă.
De asemenea, cercetări şi studii pentru optimizarea metodologiilor de îmbunătăţire a pământurilor
dificile, aplicabile în lucrările geotehnice speciale şi de infrastructură rutieră, cercetări privind
stabilizarea pământurilor utilizând diferite materiale locale şi ecologice, cu aplicabilitate în lucrările
de infrastructură, cercetări fundamentale şi aplicaţii experimentale privind evaluarea
comportamentului specific al pământurilor sub acţiunea solicitărilor hidrice, mecanice și dinamice.
Studii privind acţiunile seismice şi antropice, hazardul seismic şi riscul seismic precum şi analiza
caracteristicilor dinamice ale clădirilor şi încercări dinamice pe structuri, în laborator şi in situ.

Încercări nedistructive pentru beton şi /sau beton armat. Studii teoretice şi experimentale privind
comportarea la foc a materialelor şi elementelor de construcţii.
REȚEAUA NAȚIONALĂ SEISMICĂ A INCD URBAN-INCERC (RNERC)
Reţeaua de monitorizare seismică a structurilor din cadrul INCD URBAN-INCERC este orientată
către monitorizarea structurilor şi instrumentarea lucrărilor publice.
Înregistrările obţinute in situ şi pe clădiri au fost şi sunt deosebit de importante pentru proiectanţi, şi
în consecinţă reţeaua seismică este considerată o sursă de referinţă pentru breasla inginerilor
civilişti din România. Reţeaua Natională Seismică este cea mai mare reţea din România, cu
aproximativ 60 accelerometre digitale amplasate în Bucureşti şi în teritoriu.
Reţeaua INCD URBAN-INCERC are în componenţa echipamente de ultima generaţie produse de
companiile Kinemetrics (31 accelerometre) şi GeoSIG (32 accelerometre), precum şi 6 staţii
seismice pentru monitorizare continuă a clădirilor, produse de Kinemetrics, USA.
Reţeaua pentru mişcări seismice puternice de la INCD URBAN-INCERC este inclusă oficial printre
infrastructurile care au drept obiectiv reducerea riscului seismic. De asemenea, funcţiile sale extinse
sunt de a sprijini în situaţii de urgenţă şi de a monitoriza teritoriului României pentru acţiuni
seismice şi vibraţii, periculoase pentru construcţii şi infrastructuri.
Reţeaua Naţională Seismica, pe baza protocolului încheiat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Român, are capacitatea de a transmite în timp real către serverul central existent la INCD URBANINCERC, datele înregistrate în amplasamente.
LABORATORUL DE CERCETARE ŞI ÎNCERCĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA ŞI
DURABILITATEA
BETOANELOR
ŞI
MORTARELOR,
MATERIALELOR,
ELEMENTELOR ŞI STRUCTURILOR DE CONSTRUCŢII, GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII
PENTRU CONSTRUCŢII (BSGF)
Laboratorul de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor,
materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii are
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ca domenii activitate elaborarea reglementări tehnice în domeniul ingineriei civile, cercetări
fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile, analiza condiţiilor de teren în
vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren şi laborator pentru determinarea
caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor precum şi consultanţă, asistenţă tehnică şi
expertize.
De asemena, laboratorul elaborează agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în
domeniul construcţiilor, grupele specializate nr. 1 “Elemente structurale-Fundaţii”, nr. 2 Elemente
de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje, nr. 5 Produse, procedee şi
echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze,
electrice Grupa specializată nr. 7 “Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”.
LABORATORUL DE CERCETARE ŞI ÎNCERCĂRI „SECURITATEA LA FOC A
CONSTRUCŢIILOR”
Laboratorul de Cercetare şi Încercări „Securitatea la Foc a Construcţiilor” este acreditat RENAR şi
autorizat ISC pentru teste în vederea determinării rezistenţei la acţiunea focului pentru uşi, obloane
şi ferestre, teste în vederea determinării rezistenţei la acţiunea focului pentru pereţi autoportanţi,
teste privind determinarea rezistenţei la acţiunea focului a elementelor de construcţii autoportante –
plafoane şi teste privind determinarea rezistenţei, la un foc interior, pentru elemente de acoperiş.
Laboratorul este deasemenea membru în Asociaţia de Securitate la Incendiu (ASI).
În 2015, se poate spune că Laboratorul a aniversat o jumătate de secol de activitate. În aceşti ani
colectivul laboratorului a elaborat numeroase lucrări fundamentale şi experimentale, având ca scop
studiul şi cercetarea comportării la foc a materialelor şi elementelor de construcţii.
CENTRUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR (CPEC)
Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor din cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti are o
activitate susţinută în domeniul ingineriei proceselor termice, analizei comportamentului termic al
clădirilor, simularea şi testarea sistemelor clădirilor şi materialelor termoizolante, performanţelor
energetice ale clădirilor noi şi existente, anvelope inteligente, soluţii tehnice adecvate clădirilor cu
consum de energie aproape egal cu zero.
Activitatea de cercetare în cadrul centrului se desfăşoară pe suportul Laboratorului de cercetare şi
încercări pentru instalaţii, materiale şi echipamente, protecţie termică şi economie de energie în
construcţii (ITEE).
În cadrul centrului se gestionează Baza de Date Centrală cu certificate de performanţă energetică şi
funcţionează secretariatele comitetelor tehnice de standardizare ASRO CT281 (Performanţa termică
a clădirilor şi elementelor de construcţie) şi ASRO CT302 (Instalaţii de încălzire, ventilare şi
condiţionare a aerului – incluzând şi domeniul energiei solare).
Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de performanţă energetică a clădirilor sunt cercetări de
tip teoretic-experimental privind identificarea şi definirea cerinţelor privind proiectarea / renovarea
majoră a clădirilor pentru realizarea de “clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu
zero”.
LABORATOR DE CERCETARE ŞI ÎNCERCĂRI ACUSTICA CONSTRUCŢIILOR (AC)
Laboratorul Acustica Construcţiilor are autorizare ISC şi acreditare RENAR pentru efectuarea unor
teste acustice pentru elemente exterioare şi interioare clădirilor, finisaje şi instalaţii.
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Activitatea laboratorlui se bazează pe cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor,
acustică arhitecturală, pentru mediile urbane si industriale, si acustica instalaţiilor tehnologice şi
aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic in clădiri civile, clădiri
administrative si comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban.
De asemenea, elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care privesc
asigurarea cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a mediului urban.
Elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii
construcţiilor precum şi elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de
activitate al laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul
construcţiilor, în spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr.10 / 1995.
LABORATOR DE CERCETARE ŞI ÎNCERCĂRI PRODUSE POLIMERICE, FINISAJE,
PROTECŢIE LA COROZIUNE ŞI DEGRADARE BIOCHIMICĂ A CONSTRUCŢIILOR,
PROTECŢIE HIDROFUGĂ ŞI ÎNVELITORI ( PFCH)
În cadrul laboratorului cele mai importante activităţi de cercetare şi încercări sunt realizate pe
produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii, coroziune şi protecţia anticorozivă a
construcţiilor, materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi
asfaltice pentru drumuri.
Principalele competenţe ale laboratorului sunt legate de cercetări aplicative privind produse
polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor, cercetări prenormative şi elaborarea de
reglementări tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse
construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

De asemenea, încercări de laborator privind caracteristicile tehnice ale produselor polimerice şi
finisajelor pentru construcţii, ale produselor de protecţie anticorozivă şi hidrofugă şi ale
învelitorilor, în vederea : elaborării de Agremente Tehnice/certificării de conformitate, încercări şi
analize de laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi din beton, a sărurilor minerale
şi a carbonaţilor din soluri.

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu
asigurarea unui grad de utilizare optim
Obiectiv al strategiei
INCD

Capacitate de răspuns

Identificare surse
finanţare

Echipe şi teme
multidisciplinare

Măsuri

Indicatori de rezultat

Obiectiv general 1 (finanţare)
Măsuri administrative dispuse în
Nr. proiecte depuse şi câştigate
urma rezultatelor evaluării anuale
(naţionale, internaţionale)
Măsuri administrative dispuse în
urma rezultatelor evaluării anuale
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Instruire privind accesarea
(naţionale, internaţionale)
proiectelor
Baza de date accesibilă (Intranet)
Crearea unei baze de date cu sursele
de finanţare şi posibilii colaboratori
Măsuri administrative dispuse în
Nr. proiecte depuse şi câştigate
urma rezultatelor evaluării anuale
Instruire privind accesarea
(naţionale, internaţionale)
proiectelor
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Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Obiectiv general 2 (producţie ştiinţifică)
Măsuri administrative dispuse în
Producţia ştiinţifică
urma rezultatelor evaluării anuale
Măsuri administrative dispuse în
Pondere brevete, articole ISI, BDI,
Creşterea ponderii
urma rezultatelor evaluării anuale
publicaţii în volumele unor
producţiei de calitate
Instruire privind autoratul ştiinţific
conferinţe internaţionale
Creşterea numărului de Măsuri administrative dispuse în
Nr. citări în sistem ISI, alte citări
citări
urma rezultatelor evaluării anuale
Nr. rezultate (articole, participări la
Diseminare Program
Măsuri administrative dispuse în
conferinţe, proiecte rezultate din
Nucleu
urma rezultatelor evaluării anuale
tema analizată) pe proiect Nucleu
Termen scurt: sprijinirea
cercetătorilor prin cooptarea altor
colegi care dispun de fonduri sau la
Participare la conferinţe nivel de INCD, cu condiţia anunţării
Nr. participări
de marcă
în timp util
Termen mediu şi lung: participarea
se va realiza prin fonduri proprii –
proiecte depuse şi câştigate
Obiectiv general 3 (revistele şi conferinţa institutului)
Depunerea actelor necesare după
Indexarea naţională a
anunţarea reînceperii procesului de
Nivelul obţinut (A, B, C etc.)
revistei „U. A. C.”
evaluare
Termen scurt: evaluarea şanselor de
Termen scurt: indexarea
indexare
Indexarea ISI şi Scopus a Termen mediu: măsuri ce se impun
Termen mediu: cotarea
Termen lung: factorul de impact şi
revistelor
în urma analizei
Termen lung: începerea
scorul de influenţă
demersurilor necesare
Crearea unei baze de date pornind
de la sugestiile cercetătorilor
Invitaţii adresate de către specialiştii
Pondere anuală autori străini în
Creşterea ponderii
din institut altor cercetători străini în
revistă
autorilor şi participanţilor cadrul conferinţelor la care participă
Pondere autori străini pentru fiecare
străini
Implicarea revistelor atunci când
ediţie a conferinţei
INCD URBAN-INCERC
organizează sau co-organizează
evenimente ştiinţifice
Creşterea numărului de Măsuri administrative dispuse în
Nr. citări în sistem ISI, Scopus, alte
citări ale revistelor
urma rezultatelor evaluării anuale
citări
Asigurarea masei critice Măsuri administrative dispuse în
Avans numere (de exemplu: X
de articole
urma rezultatelor evaluării anuale
numere în avans)
Creşterea producţiei
ştiinţifice
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Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Obiectiv general 4 (vizibilitatea)
Crearea unei baze de date pornind
de la sugestiile cercetătorilor
Invitaţii adresate de către specialiştii
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Colaborări cu asociaţiile din institut altor cercetători străini în
(naţionale, internaţionale) în
profesionale în proiecte cadrul conferinţelor la care participă
parteneriat cu acestea
Asigurarea
participării
la
evenimentele institutului (contacte
personale)
Măsuri administrative
Apariţia la timp a Buletinului inf.
Transmitere informaţii Desemnarea persoanelor de contact Nr. zile de la producerea
la nivel de sucursală şi institut
evenimentului la apariţia pe site
Termen scurt: încadrarea raportării
în termenul-limită
Pregătirea raportărilor Măsuri administrative
Termen mediu, lung: avans
raportare faţă de termenul anticipat
(luni)
Obiectiv suport 1 (monitorizarea)
Asigurarea respectării
Nr. lucrări sau raportări returnate
Măsuri administrative
detaliilor
pentru nerespectare
Stabilirea unor baremuri de către
şefii ierarhici pe baza propriilor
Stabilire şi monitorizare
Existenţa unor date complete
analize, uniformizare la nivel de
baremuri
(pentru toţi cercetătorii)
institut în şedinţa Consiliului
ştiinţific
Crearea unei baze de date pornind
de la sugestiile cercetătorilor
Pregătire calendar
Finalizare până la 31 ianuarie,
Măsuri administrative, inclusiv
ştiinţific
respectiv 30 iunie
nepermiterea participării la
evenimente neanunţate din timp
Crearea unei baze de date pornind
Finalizare până la 31 ianuarie,
Calendar stagii instruire de la sugestiile cercetătorilor şi
respectiv 30 iunie
propunerile şefilor ierarhici
Obiectiv suport 2 (perfecţionarea profesională)
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Măsuri administrative dispuse în
(naţionale, internaţionale)
Documentarea
urma rezultatelor evaluării anuale
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
permanentă
Înscrierea cercetătorilor în baze de
publicaţii în volumele unor
date din domeniu
conferinţe internaţionale
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Măsuri administrative dispuse în
(naţionale, internaţionale)
Cunoaşterea surse
urma rezultatelor evaluării anuale
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
finanţare
Înscrierea cercetătorilor în baze de
publicaţii în volumele unor
date din domeniu
conferinţe internaţionale
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Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Măsuri administrative dispuse în
Cunoaşterea publicaţii şi urma rezultatelor evaluării anuale
conferinţe
Înscrierea cercetătorilor în baze de
date din domeniu

Nr. proiecte depuse şi câştigate
(naţionale, internaţionale)
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
publicaţii în volumele unor
conferinţe internaţionale

Măsuri administrative dispuse în
urma rezultatelor evaluării anuale
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Înscrierea cercetătorilor în baze de (naţionale, internaţionale)
Cunoaştere colaboratori date din domeniu
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
Promovarea INCD de către
publicaţii în volumele unor
cercetători în conferinţele la care
conferinţe internaţionale
participă
Obiectiv suport 3 (infrastructura)
Identificarea din timp a necesităţilor
şi prioritizarea investitiilor
Nr. infrastructuri noi achiziţionate
Crearea unei baze de date a
Noi infrastructuri
prin proiecte depuse şi câştigate
posibilelor modalităţi de finanţare
(naţionale, internaţionale)
pornind de la sugestiile
cercetătorilor
Crearea unei baze de date a
Rata de exploatare prin proiecte
Exploatare infrastructuri posibilelor modalităţi de finanţare
depuse şi câştigate (naţionale,
existente
pornind de la sugestiile
internaţionale)
cercetătorilor
Identificarea din timp a necesităţilor
şi prioritizarea investitiilor
Procent clădiri modernizate/renovate
Modernizare/renovare
Crearea unei baze de date a
prin proiecte depuse şi câştigate
clădiri
posibilelor modalităţi de finanţare
(naţionale, internaţionale)
pornind de la sugestiile
cercetătorilor
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7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE
7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare
Nr.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.1.7

7.1.8
7.1.9
7.1.10

lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI.
factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI.
citări în reviste de specialitate cotate ISI.
brevete de invenţie (solicitate / acordate)
citări în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate.
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete,
omologări sau inovaţii proprii
lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI
- lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate indexate ISI
- lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate indexate BDI
- lucrări ştiinţifice/tehnice in alte reviste de specialitate internaţionale
- lucrări ştiinţifice/tehnice in alte reviste de specialitate naţionale
- lucrări publicate integral în volumele unor conferinţe internaţionale
- lucrări publicate în rezumat în volumele unor conferinţe internaţionale
- lucrări publicate integral în volumele unor conferinţe naţionale
- lucrări publicate în rezumat în volumele unor conferinţe naţionale
comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.
comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice,
noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar.
drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale.

4
0,954
55
1/2

0
0/0/0

274
12
34
8
2
45
78
28
67
121
119
0
0

7.2 Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute
7.2.1. Prezentare generală
Odată cu analizele întreprinse în perioada 2005-2006, cercetarea românească a înregistrat o
schimbare de paradigmă prin orientarea către „performanţa ştiinţifică demonstrată de cercetător:
articole în fluxul principal de cunoaştere la nivel internaţional, lucrări ştiinţifice citate, lucrări la
conferinţe ştiinţifice de mare prestigiu profesional, brevete, participări în proiecte obţinute prin
competiţie internaţională”, aşa cum o arată Strategia Naţională de Cercetare pentru perioada 20072013.
În 2015, o atenţie deosebită a fost acordată activităţii de inovare, în anul 2015 INCD URBANINCERC participând la saloanele internaţionale de inventică EuroInvent (28 de lucrări), Salonul
Cercetării Româneşti 2015 (30 de lucrări), INFOINVENT (21 de lucrări), INTARG (4 lucrări),
INOVA-Croaţia (1 lucrare), „New Time”, Ucraina (1 lucrare) şi KIDE-Taiwan (4 lucrări).
În aplicarea acestei strategii s-a putut observa un accent din ce în ce mai mare pus pe rezultatele de
valoare internaţională (articole publicate în reviste cotate Thomson-Reuters (ISI), brevete
internaţionale, citări în revistele cotate Thomson-Reuters), culminând cu perioada 2011-2012, în
care ierarhizarea universităţilor, acreditarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
standardele naţionale pentru promovarea în grad ştiinţific şi didactic şi criteriile de accesare a
fondurilor naţionale destinate proiectelor de cercetare s-au bazat exclusiv pe aceste criterii.
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Chiar dacă după 2013 interesul pare a se concentra spre valoarea societală şi valorificarea pe piaţă a
rezultatelor cercetării, aşa cum o arată Strategia Naţională de Cercetare pentru perioada 2014-2020,
preocuparea pentru diseminarea rezultatelor cercetării nu a dispărut, aceasta regăsindu-se în
continuare în standardele naţionale, în strategie şi în alte documente programatice emise de
autorităţile naţionale.
La baza acestui interes stă decalajul între nivelul calitativ şi cantitativ al producţiei ştiinţifice
româneşti comparativ cu nivelurile european şi internaţional; chiar dacă aplicarea consecventă a
acestor indicatori de rezultat a condus la o creştere în toate domeniile, şi la o creştere spectaculoasă
în domenii specifice (cum ar fi domeniile socio-umaniste), aşa cum o arată rapoartele SCImago,
acest decalaj se manifestă în continuare şi autorităţile din domeniu depun eforturi considerabile
pentru reducerea lui.
Venind în întâmpinarea eforturilor naţionale, strategiile de cercetare ale Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, URBANINCERC, elaborate din 2010 până în prezent, şi-au propus o creştere a vizibilităţii cercetării din
domeniile de activitate ale institutului prin diseminarea rezultatelor; această nevoie a devenit şi mai
pregnantă prin prisma recomandărilor echipei internaţionale de experţi din ţară şi străinătate care a
evaluat institutul în 2012.
Dacă rezultatele existente la acel moment au permis institutului să obţină calificativul „A”, se speră
ca implementarea acestor recomandări să conducă la obţinerea calificativului următor, adică a
nivelului maxim „A+”.
Pentru implementarea strategilor de cercetare (proprie şi naţională), asumându-şi responsabilităţile
faţă de domeniile de activitate, INCD URBAN-INCERC a creat noi oportunităţi de diseminare a
rezultatelor prin organizarea de două ori pe an a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, prin continuarea editării deja
consacratei sale reviste „Construcţii” şi prin lansarea noii sale reviste, „Urbanism. Arhitectură.
Construcţii”, care a obţinut imediat recunoaşterea internaţională prin indexarea în numeroase baze
de date şi biblioteci din întreaga lume.
Aceste noi oportunităţi de diseminare au fost de la bun început deschise tuturor profesioniştilor din
domeniu, indiferent că proveneau din cercetare, învăţământ, administraţie sau sectorul privat.
Conferinţele şi revistele INCD URBAN-INCERC s-au constituit în veritabile forumuri de discuţie
pentru domeniu, în special datorită unicităţii lor; conferinţa institutului este singura manifestare
periodică cu caracter ştiinţific pentru domeniul planificării spaţiale şi singura manifestare ştiinţifică
ce acoperă toate disciplinele din domeniul construcţiilor, aşa cum revista „Construcţii” este singura
revistă integratoare din domeniu.
În mod asemănător, revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” acoperă arhitectura, planificarea
urbană şi dezvoltarea teritorială, în afara construcţiilor, şi în plus găzduieşte articole din domenii
conexe, fiind singura publicaţie din România indexată Thomson-Reuters în „Emerging Sources
Citation Index” din 2015 cu o arie tematică de acoperire atât de vastă.
În paralel cu aceste eforturi, în interiorul institutului implementarea strategiilor de cercetare a
condus la instituirea unui sistem de evaluare a activităţii ştiinţifice de natură să stimuleze
performanţa. Aplicarea sa consecventă a avut efectul scontat, conducând la o creştere accelerată a
producţiei ştiinţifice, inclusiv a rezultatelor de valoare internaţională, aşa cum se poate observa în
graficul de mai sus, care prezintă situaţia ultimilor trei ani.
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Odată cu creşterea nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei ştiinţifice a crescut şi gradul de
recunoaştere a acestor contribuţii prin citarea publicaţiilor şi includerea cercetătorilor din institut în
comisiile de specialitate ale autorităţilor responsabile pentru cercetarea românească. Gradul ridicat
de inovare demonstrat de rezultatele cercetării este demonstrat de numeroasele premii internaţionale
obţinute la saloanele de inventică.
Privind spre viitor, INCD URBAN-INCERC îşi propune, prin noua sa strategie de cercetare,
elaborată în 2014 şi aprobată în 2015, să facă noi paşi importanţi spre afirmarea vocaţiei sale
europene şi internaţionale, demonstrată de numeroasele afilieri, prin orientarea către noua Strategie
a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării şi noul program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, Orizont 2020, şi, pe plan
naţional, noua Strategie naţională de cercetare, noul Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi noua
componentă de cercetare a POS Competitivitate.
Semestrele I-II 2015 (ianuarie-iunie)
I. Pregătirea raportului anual de activitate a institutului către Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare
II. Şedinţe ale Consiliului Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC
III. Solicitarea autorizării unităţii INCD URBAN-INCERC pentru o perioadă de cinci ani în vederea
primirii de cercetători din state terţe în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare în
cadrul unor proiecte de cercetare
IV. Publicarea sau editarea unor lucrări, participarea la conferinţe
1. „Spatial integration of the Danube region through port city regeneration”, rezultată din
Programul Nucleu coordonat de CSIII ing. Elena Stancu a fost acceptată spre publicare de
editura Lambert Academic Publishing din Germaniaș
2. Indexarea revistei „Probleme de economia construcţiilor” în Ulrich’s Web
V. În perioada 18-19 iunie 2015, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor,
Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC, a susţinut cursuri de instruire pe tema autoratului
ştiinţific în cadrul sucursalelor INCD URBAN-INCERC INCERC şi URBANPROIECT Bucureşti.
Printre temele abordate se numără:
1. Noţiuni generale (distincţia între studiu şi cercetare, frauda în ştiinţe, criterii de avansare şi
promovare – clasificarea publicaţiilor: ISI, CNCSIS, indici scientometrici - factorul de
impact, scorul de influenţă, scorul relativ de influenţă, indicele Hirsch, cum se caută citările)

2. Cum se elaborează publicaţiile şi prezentările (participarea la o conferinţă: rezumatul,
posterul, comunicarea orală, lucrarea in extenso, redactarea articolelor ştiinţifice,
documentarea – cum se citeşte un articol, procesul de evaluare colegială (peer review),
structura articolului, trimiterea unui articol, identificarea unei nişe de publicare, revistele
prădătoare, cazuri celebre de ştiinţă frauduloasă).
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VI. Marţi 16 iunie 2015 a avut loc conferinţa „Cercetarea aplicativă în domeniul ingineriei
seismice - exemplul american”, prezentată de d-l ing. Dan Rădulescu, de la Universitatea din
California, San Diego şi Englekirk Structural Engineering Center, California, SUA).

VII. Miercuri 17 iunie 2015 a avut loc cea de-a V-a ediţie a workshop-ului laboratorului de
cercetare şi încercări - securitatea la foc a construcţiilor, având ca temă „Răspunsul la acţiunea
focului a faţadelor combustibile”. Programul evenimentului a inclus prezentarea „Studiu
experimental la scară naturală privind răspunsul la acţiunea focului a sistemelor de placări
exterioare combustibile”, realizată de ing. Octavian Lalu, ing. Lăpădat Bubulete şi ing. Daniela
Stoica, urmată de un test la scara naturală (experimentarea unui incendiu de compartiment într-o
construcţie reabilitată termic, incluzând şi soluţiile dezvoltate de laborator pentru limitarea
propagării focului pe verticală) şi discuţii.

VIII. În cadrul proiectelor BUILD UP Skills QualiShell şi BUILD UP Skills QualiShell s-au
desfăşurat două evenimente organizate de echipa de proiect din cadrul INCD URBAN-INCERC:
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1. Conferinţa finală „Calificarea Forţei de Muncă în Construcţii – o Soluţie pentru Asigurarea
Anvelopelor de Înaltă Performanţă ale Clădirilor”, 19 iunie 2015, Hotel Crowne Plaza,
Bucureşti, care a inclus şi o activitate demonstrativă de aplicare a unui sistem de izolare
termică pentru clădiri / sistem de tâmplărie termoizolantă - etape principale şi modul corect
în care trebuie să fie executate operaţiile de montareș
2. Masa Rotundă din cadrul Săptămânii Energiei Durabile – UE, desfăşurată pe data de 25
iunie 2014 la sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, având ca temă „Proiectele
privind stimularea eficienţei energetice şi a utilizării surselor regenerabile de energie în
clădiri – şansă pentru creşterea sustenabilităţii sectorului construcţiilor din România”, care
a inclus şi o expoziţie de imagini proiecte reabilitare termică în România, materiale şi
sisteme inovatoare pentru construcţii, ofertă licee şi furnizori formare profesională continuă
din domeniu etc.
IX. Pe data de 22 iunie 2015 la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, Sala
de lectură D. Danielopolu s-a desfăşurat, sub organizarea Elsevier (din partea căruia a participat dna Ewa Kittel-Prejs, Journals Publishing Director Eastern Europe), un workshop pentru redactorii
revistelor de specialitate româneşti.
Din partea INCD URBAN-INCERC, reprezentând revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, a
participat, în calitatea de Secretar general de redacţie, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.
Alexandru-Ionuţ Petrişor, Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC. Agenda evenimentului a
inclus prezentări legate de: publicarea academică (noţiuni introductive), etapele publicării unei
reviste, promovarea revistei, pregătirea unui articol şi structura unui articol.
X. Pe data de 27 iunie 2015 a avut loc conferinţa Internaţionalizarea Învăţământului Superior şi a
Cercetării din România, organizată de UEFISCDI la Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti,
România, în care a fost prezentată platforma destinată infrastructurilor de cercetare, ce poate
reprezenta o oportunitate de promovare a serviciilor pe care le poate oferi INCD URBAN-INCERC,
reprezentat la eveniment de d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor,
Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC.
Semestrul III 2015 (iulie-septembrie)
I. În perioada 10-11 iulie 2015 a avut loc la Poligonul de cercetare şi încercări la coroziune marină
de la Constanţa şedinţa semestrială de analiză a Comitetului Director, cu participarea Directorului
General, Directorului Ştiinţific, Directorului Economic, Directorilor Sucursalelor şi Şefului
Compartimentului de Diseminarea Informaţiilor, Resurse Umane, Relaţii Publice şi Mass Media.

Din punctul de vedere al activităţii ştiinţifice, problemele analizate au fost:
1. Necesitatea unei strategii de pregătire a reevaluării INCD URBAN-INCERC ca institut
naţional de cercetare-dezvoltare, în cazul în care s-ar folosi criteriile de la reevaluarea
universităţilor; în acest sens, este esenţial ca toţi cercetătorii să indice afilierea în acelaşi
mod (INCD URBAN-INCERC în limba română şi NIRD URBAN-INCERC în limba
engleză);
2. Oportunităţile de promovare a serviciilor oferite de INCD URBAN-INCERC prin noua
platformă a infrastructurilor de cercetare – ERRIS;
3. Necesitatea dezvoltării unui marketing individual al producţiei ştiinţifice realizat de către
cercetători şi colectivele de cercetare prin intermediul reţelelor sociale de cercetare
(LinkedIn, Academia, Mendeley etc.);
4. Analiza situaţiei revistelor ştiinţifice editate de institut şi necesitatea unor schimbări în
vederea indexărilor Scopus, Thomson-Reuters ale acestora (plan de măsuri comun);
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5. Analiza situaţiei participării cercetătorilor institutului la conferinţele organizate de institut, şi
în special slaba diseminare a rezultatelor;
6. Analiza rezultatelor Programului Nucleu în perioada 2014-2015, care a arătat că acest
program nu este perceput ca program de cercetare, având rezultate greu sau deloc
cuantificabile, şi o foarte slabă rată de utilizare pentru a dezvolta propuneri de proiecte
naţionale sau internaţionale;
7. Concursurile de ocupare a posturilor vacante de cercetare-dezvoltare (1 post ACS sucursala
INCERC Bucureşti, 2 posturi CSIII sucursala URBANPROIECT Bucureşti, 1 post ACS
Sucursala INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca, 2 posturi CS Sucursala INCD URBANINCERC Iaşi, 1 post CSIII Sucursala INCD URBAN-INCERC Timişoara);
8. Situaţia afilierilor internaţionale ale INCD URBAN-INCERC (costuri, beneficii,
responsabili);
9. Necesitatea ca marketingul la nivel de laborator, în limba engleză, să fie înlesnit de
traducerea termenilor de specialitate de cercetători din domeniul respectiv;
10. Actualizarea calendarului ştiinţific pentru cea de-a doua jumătate a anului 2015;
11. Necesitatea instituirii unui salariu de merit, care în cazul cercetătorilor să fie fundamentat
inclusiv de analiza activităţii ştiinţifice conform criteriilor avizate de Consiliul Ştiinţific al
INCD URBAN-INCERC şi aprobate de Consiliul de Administraţie al INCD URBANINCERC, pentru a stimula implicarea în atragerea finanţării şi diseminarea rezultatelor
cercetării.
II. 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.

III. Miercuri, 5 august 2015, la sediul INCD URBAN-INCERC din Bucureşti a avut loc şedinţa
Consiliului Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC. Directorul ştiinţific a prezentat rezultatele
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analizei la nivel de sucursală şi pe grade de cercetare, ce confirmă tendinţa de creştere calitativă şi
cantitativă a producţiei ştiinţifice.
Acest fapt poate fi datorat unei reorientări a activităţii spre cercetare, atât în ceea ce priveşte
activitatea în sine, cât şi tendinţa de a raporta toată activitatea, stimulată de sistemul de punctaj
folosit şi, mai recent, de introducerea salariului de merit.
IV. Sucursala INCERC Bucuresti, prin Laboratorul RNERC participa in cadrul parteneriatului
format cu alte 13 institutii europene pentru Programul UE Horizon 2020 Call H2020-ISSI-20151, cu PROIECTUL KRISP – Platforma inovativa de diseminare cunoştinţe in domeniul cercetarii
riscurilor (Knowledge, Responsible Risk Research Innovation Sharing Platform).
Tipul actiunii este „Actiuni de Coordonare si Suport” cu termen de depunere a propunerii de
proiect in data de 16.09.2015. Bugetul proiectului este cca. 3 milioane Euro, iar alocarea pentru
INCD URBAN-INCERC cca. 170.000 Euro.
KRISP este un proiect care abordează problema foarte complexa a schimbului de cunoştinţe, creare
şi co-producţie prin participarea mai multor părţi interesate, inclusiv cele din societatea civilă, cu
scopul de a sprijini factorii de decizie politică care se ocupă de programele de cercetare şi
dezvoltare în Europa la diferite scări de implicare.
Platforma inovativa de diseminare propune o reflectie asupra ideii de cunoaştere, de transmitere şi
de co-producţie într-o zonă comună, un spaţiu multidisciplinar şi la scara multipla de interacţiune.
V. In cadrul parteneriatului format pentru Proiectul RORISK- EVALUAREA RISCURILOR DE
DEZASTRE LA NIVEL NAŢIONAL participa 14 insititutii, sub coordonarea Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenta (IGSU).
INCD URBAN-INCERC participa la evaluarea riscurilor din cutremure si deplasări in masa. In
perioada 1-15 septembrie 2015, colectivul RNERC si BSGF (prin specialiştii in Geotehnica si
Fundaţii) au lucrat la revizuirea si detalierea bugetelor per etape de lucru, a fiselor de experţi.
Proiectul s-a depus la AMPOCA pe data de 15 septembrie 2015, de către IGSU.
Semestrul IV 2015 (octombrie-decembrie)
I. Atelierul Centrului European pentru Reabilitarea Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC
s-a desfăşurat în paralel cu lucrările conferinţei institutului în perioada 15-16 octombrie 2015.

La acest eveniment au participat şi delegaţi străini (doi din Grecia şi unul din Bulgaria), 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.
II. Obţinerea de către d-l CSII dr. ing. Constantin MIRON, Director al Sucursalei INCD URBANINCERC Iaşi a brevetelor de invenţie pentru lucrările „Sistem inovativ de construcţie pentru
clădiri civile şi industriale” şi „Anvelopă de clădire eco-eficientă energetic”.
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III. Începerea demersurilor de aderare a INCD URBAN-INCERC la Asociaţia ANELIS+ în vederea
obţinerii accesului la literatura ştiinţifică din domeniul de activitate începând din 2016 – în acest
sens, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director Ştiinţific INCD
URBAN-INCERC a participat pe data de 18 noiembrie 2015 la şedinţa anuală a ANELIS+ din
Bucureşti.
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7.2.2. Publicaţii editate de INCD URBAN-INCERC

Urbanism. Arhitectură. Construcţii
(ISSN 2069-0509)

Construcţii (ISSN 1221-2709)

Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor (ISSN
2343-7537)

Buletinul construcţiilor
(ISSN 1857-3762)

Lucrările conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului
(ISSN 2393-3208)

Probleme de economia construcţiilor Buletin român de agremente tehnice Buletin informativ al INCD URBAN(ISSN 1584-2797)
în construcţii (ISSN 1222-1295)
INCERC (ISSN 2885-5823)
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În anul 2010, INCD URBAN-INCERC edita o singură publicaţie ştiinţifică în sistem de evaluare
colegială (revista Construcţii) şi trei publicaţii cu caracter tehnic – Buletinul construcţiilor (ISSN
1857-3762), Probleme de economia construcţiilor (ISSN 1584-2797) şi Buletin român de
agremente tehnice în construcţii (ISSN 1222-1295).

După 2010, în conformitate cu noua strategie de cercetare a institutului şi cu necesităţile (de
exemplu, cele legate de diseminarea rezultatelor conferinţei iniţiate în 2011 şi a unei mai bune
cunoaşteri a institutului) au fost create trei noi publicaţii: revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii
(ISSN 2069-0509) şi volumul Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor (ISSN 2343-7537), ambele cu caracter
ştiinţific şi în sistem de evaluare colegială, şi Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC (ISSN
2885-5823).
În paralel cu eforturile de creştere a numărului de publicaţii, INCD URBAN-INCERC a făcut
eforturi substanţiale de îmbunătăţire a publicaţiilor existente, atât în ceea ce priveşte prezentarea
(îmbunătăţirea graficii publicaţiilor existente), cât şi conţinutul ştiinţific (spre exemplu, revista
Construcţii este indexată în prezent în 31 de baze de date şi biblioteci, revista Urbanism.
Arhitectură. Construcţii în 31 de baze de date şi 71 de biblioteci, iar Probleme de economia
construcţiilor şi Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor în câte o bază de date internaţională – posibilităţile
sunt mai reduse fiind un volum de rezumate).
Revista Construcţii (ISSN 1221-2709 – print, 2247-0328 – online) a apărut pentru prima dată în
1949 sub denumirea de „Revista Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii”, ca organ al
Ministerului Construcţiilor Industriale. Din anul 1971 până în prezent, revista apare sub numele
„Construcţii”.
Din 1992, INCERC, Institutul Naţional de Cercetare în Construcţii, este editorul exclusiv al revistei
Construcţii. În acelaşi an, revista a fost înregistrată şi a primit codul ISSN, deţinut de revistă până în
prezent.
În structura de mai sus, revista „Construcţii” a apărut împreună cu suplimente de specialitate, după
cum urmează: între 1979 şi 1981 – „Instalaţii”, editat de INCERC (4 numere pe an); în 1984, 1987
şi 1988 – „Mecanizarea Construcţiilor”, editat de Ministerul Construcţiilor Industriale. Începând cu
anul 2006, revista „Construcţii” apare sub numele său consacrat, cu menţiunea Serie Nouă (anul
LIV).
În noua sa forma, revista are o apariţie de două numere pe an. Articolele sunt publicate în limba
română şi în limba engleză, respectând forma de prezentare a revistelor internaţionale indexate ISI.
Începând cu nr. 1 / 2009, anul LVII de apariţie al revistei, aceasta se editează în parteneriat de către
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă, URBAN-INCERC, sucursala INCERC-Bucureşti şi Asociaţia Generală a Inginerilor din
România, AGIR, pe baza protocolului încheiat între parteneri. Revista are un conţinut eminamente
ştiinţific, cu articole şi recenzii cu nivel ştiinţific de excelenţă în domeniu.
Din anul 2010, toate articolele publicate sunt disponibile în integral în format electronic, pe
website-ul revistei. Pentru numerele anterioare, website-ul pune la dispoziţie integral rezumatele şi
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cea mai mare parte a articolelor. Întreg conţinutul existent on-line al Revistei „Construcţii” poate fi
descărcat gratuit.
Revista „Construcţii” este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior (CNCSIS) în categoria B+ (cod CNCSIS: 892, tabel clasificare CNCSIS, 2011). Revista
este prezentă pe Scipio - Platforma Editorială Română şi indexată în următoarele baze de date şi
cataloage internaţionale: Academic Keys, arthistoricum.net, Bern Dibner Library of Science and
Technology, DOAJ, EBSCO, EconPapers, Electronic Journals Library, Genamics JournalSeek,
getCITED, Google Scholar, Ideas-RePEc, Index Copernicus, Intute, Israel Institute of Technology Technion, Lupton Library, Munich Personal RePEc Archive, National Library of Australia,
OPACPlus, Open J-Gate, ProQuest/Illustrata, ResearchGATE, Structurae, TIB/UB Hannover,
Ulrich’sWeb, WorldCat, şi WorldWideScience.org.
Colegiul de redacţie, format din specialişti de marcă din domeniu, români şi din mediul
internaţional, evaluează articolele care urmează să fie publicate în revistă. Revista publică articole
redactate atât de către specialişti români cât şi străini, în conformitate cu instrucţiunile publicate pe
website.
Revistă cu caracter eminamente ştiinţific şi tehnic, publicată practic fără întrerupere pe durata de 62
de ani, „Construcţii” poate fi considerată una dintre revistele ştiinţifice de prestigiu, care este
recunoscută atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Este singura revistă românească, cu o problematică adresată exclusiv specialiştilor din construcţii,
atât celor din cercetarea ştiinţifică cât şi celor din învăţământul superior. Totodată valoarea
articolelor publicate, recomanda revista „Construcţii” absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
superior care îşi perfecţionează pregătirea prin cursuri doctorale.
Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 2069-0509 – print, 2069-6469 – on-line) este
editată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC începând din anul 2010. Revista „Urbanism. Arhitectură.
Construcţii” este singura revistă românească din domeniul urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor indexată Thomson-Reuters (ISI) în „Emerging Sources Citation Index” începând cu
vol. 6, nr. 1 din 2015, fiind prezentă în „Core Collection” cu articole având un număr de identificare
tip WOS.
Misiune. Revista îşi propune să ofere o radiografie a domeniul său de interes, fiind focalizată pe
cercetare, publicând următoarele articole:
- Domenii: urbanism (probleme teoretice şi metodologice, dar şi exemple din practica de
planificare urbană şi teritorială), arhitectură (soluţii şi proiecte inovatoare şi consideraţii
teoretice) şi construcţii (soluţii constructive, teoria şi practica din domeniile construcţiilor şi
economiei construcţiilor), la care se adaugă disciplinele conexe (geografie, ecologie,
sociologie, economie, demografie etc. în profil urban sau teritorial);
- Tipuri: articole de cercetare originală, teoretică sau aplicativă (structurate sub formă de
comunicări succinte sau articole integrale), sinteze ale literaturii de specialitate, comunicări
privind conferinţe sau alte evenimente din domeniu, recenzii de carte
Tematică. Revista reuneşte disciplinele care se ocupă cu studiul habitatului uman (de la detaliile de
construcţii la arhitectură şi planificarea urbană şi teritorială) şi dezvoltarea durabilă a acestuia
(inclusiv relaţia dintre sistemele naturale şi cele antropizate sau antropice), analiza integrată şi
managementul teritorial dintr-o dublă perspectivă, teoretică şi practică (ultima axată pe planificare).
Prin aceste discipline, revista are o tematică trans-disciplinară.
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Date generale









Anul apariţiei, frecvenţă: revista a apărut în 2010, an în care a avut două ediţii. Din 2011 până
în prezent revista apare trimestrial, politica redacţiei fiind apariţia în avans a numerelor dacă
există suficiente articole. Revista a apărut întotdeauna la timp sau cu un avans considerabil, în
prezent fiind deja disponibil nr. 2 din vol. 7 (programat pentru 30 iunie 2016) şi parţial gata
numărul următor.
În trecut, o mare parte din aceste articole au fost publicate pe baza prezentărilor susţinute la
conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială, organizată de două ori pe an de către Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, dar
în prezent revista atrage şi autori care nu participă la conferinţă.
Limbă: revista a fost editată în limba română, incluzând ocazional articole în engleză sau
franceză până în 2014, an din care articolele sunt publicate în limba engleză şi, ocazional,
franceză. De la primul număr, rezumatele şi cuvintele cheie au apărut în limba engleză.
Indexări: situaţia indexărilor este detailată în continuare.
Tiraj, număr de abonamente, schimburi. Tirajul revistei în format tipărit este 30. Anual
există 16 abonamente, iar schimburile vizează 11 alte publicaţii sau instituţii din ţară şi
străinătate, la care se adaugă distribuţia revistei în conformitate cu obligaţiile rezultate din
indexarea acesteia.
Revista are acorduri de schimb cu revistele „Igloo”, editată de Igloomedia, „Zeppelin”, editată
de Group Proiect şi Asociaţia Zeppelin, „Urbanismul – Serie nouă”, editată de Registrul
Urbaniştilor din România, „Romanian Review of Regional Studies” editată de Centrul de
Geografie Regională din Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyiai Cluj Napoca,
„Buletinul INCERCOM”, editată de Institutul INCERCOM Î. Ş. din Republica Moldova şi
„Serbian Architectural Journal”, editată de Universitatea din Belgrad – Facultatea de
Arhitectură. De asemenea, revista ajunge sub formă de donaţie la Biblioteca Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, la Universitatea Tehnică de Construcţii din
Bucureşti şi la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. În urma indexării,
revista este trimisă la Index Copernicus din Polonia şi Institutul Thomson-Reuters – ISI.
Format şi conţinut. Revista apare în format tipărit (ISSN 2069-0509), cu un tiraj de 30 de
exemplare, şi electronic (ISSN 2069-6469), prin intermediul site-ului acesteia. Site-ul oferă
două secţiuni – articole ştiinţifice şi alte materiale (editoriale, rapoarte privind evenimente
ştiinţifice, recenzii etc. cu o pondere totală de 11%) sub licenţă „Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License” (CC BY-NC-ND). În volumele
tipărite sunt inserate şi anunţuri privind unele proiecte, evenimente ştiinţifice, programe de
studii etc., de maximum 1 pagină.

Internaţionalizarea revistei
 Schimburi în străinătate. 36% dintre schimburile revistei sunt cu instituţii din străinătate,
sau revista este expediată în conformitate cu obligaţiile rezultate din indexarea acesteia.
 Indexări în baze de date internaţionale. Revista este indexată în 33 de baze internaţionale
şi 70 de biblioteci sau colecţii din întreaga lume, situaţia acestora fiind detaliată în cele ce
urmează.
 Ponderea specialiştilor străini în colegiul de redacţie. Redacţia revistei a depus eforturi
pentru creşterea ponderii specialiştilor străini în colegiul de redacţie, în prezent aceasta fiind
de 22%.
 Ponderea autorilor străini. Odată cu indexarea revistei şi creşterea vizibilităţii acesteia, a
crescut ponderea autorilor străini în prezent aceasta situându-se în jurul valorii de 30%.
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Indexări. Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” este în prezent indexată în 30 de baze de
date româneşti şi internaţionale, cele mai importante fiind:
 Thomson-Reuters Web of Science (ISI) – Emerging Sources Citation Index;
 DOAJ (în urma reevaluării revistei, urmare a modificării politicilor DOAJ, revista a fost
inclusă în continuare);
 Alte baze de date de referinţă pentru domeniu: Index Copernicus Master Journal List,
Ulrich’s Web Global Serials Directory, Ebscohost, ProQuest şi Genamics JournalSeek;
 Baze de date internaţionale importante: WorldCat, Shelcat, Sherpa/RoMEO, Scipio şi
Europa World of Learning / Routledge.
Trebuie menţionat că în bazele de date internaţionale Ebscohost şi DOAJ revista este indexată încă
de la primul său număr.
Politică editorială. În urma monitorizării şi a apoi a indexării revistei, politica editorială a fost
constant modificată pentru a creşte gradul de internaţionalizare a revistei, prin: evaluare colegială
(peer review) a fiecărei contribuţii primite, beneficiile autorilor, incluzând o reducere de 50% la
achiziţionarea volumului în care a fost publicat articolul respectiv, acces nerestricţionat şi gratuit la
formatul electronic, politici legate de copyright şi plagiat.

7.2.3. Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială
Începând din 2011, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” a iniţiat, urmând strategia de dezvoltare
elaborată în anul 2010, organizarea de două ori pe an a unei conferinţe în domeniile sale de
activitate – inginerie civilă şi dezvoltare spaţială durabilă, de la dezvoltarea teritorială la cea urbană
şi proiectarea de arhitectură – intitulată generic „conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială”.
În perioada 13-15 mai 2015, INCD URBAN-INCERC a găzduit 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 conferinţei 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.
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.
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La această conferinţă s-a înregistrat 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.
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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.
Rezumatele lucrărilor şi lucrările integrale, incluse în volume electronice, sunt disponibile pe pagina
de internet dedicată evenimentului.
Cu ocazia conferinţei s-au lansat noi publicaţii, cum ar fi un volum aniversar dedicat evenimentului,
Carta Albă a realizărilor INCD URBAN-INCERC în perioada 2009-2015 şi mai multe publicaţii
ştiinţifice realizate în cadrul diferitelor proiecte de cercetare.
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Cartea Albă a INCD URBAN

INCERC 2010-2015 (editori: Vasile
Meiţă, Alexandru-Ionuţ Petrişor,
ISBN 978-606-8165-21-9) – prezintă
realizările ştiinţifice ale INCD
URBAN-INCERC în perioada 2012015 şi structura actuală a institutului

65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură
şi urbanism (editori: Vasile Meiţă, AlexandruIonuţ Petrişor, ISBN 978-606-8165-22-5) –
prezintă istoria INCD URBAN-INCERC şi cele
mai recente realizări ştiinţifice, incluzând şi
mesaje de felicitare din partea unor personalităţi, a
altor instituţii şi a foştilor salariaţi

Lucrările conferinţei de cercetare în
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţii, economia construcţiilor, urbanism construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
şi amenajarea teritoriului (ISSN 2393-3208) Rezumate ale lucrărilor (ISSN 2343-7537)



Indexată în CiteFactor, Sherpa/RoMEO şi 
Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.incd.ro/wp
content/uploads/2015/04/L9.pdf

Indexată în Europa World of Learning /
Routledge şi Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.incd.ro/wpcontent/uploads/2015/04/ATUAC9.pdf

În afara acestora, pe stick-uri au mai fost distribuite şi alte lucrări:
 Prospectul de prezentare a INCD URBAN-INCERC, reactualizat
 Buletinul informativ nr. 4, care prezintă afilierile internaţionale ale INCD URBAN-INCERC
(reeditat).
La standul editurii INCD URBAN-INCERC au fost disponibile publicaţii anterioare, reeditate:
 Carta Albă a INCD URBAN-INCERC 2010-2011
 Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii – toate numerele
 Revista Construcţii – toate numerele
 Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, vol. 5-9
 Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului – vol. 1-8 şi 9
 Probleme de economia construcţiilor – toate numerele
 Buletinul construcţiilor – toate numerele
 Buletin român de agremente tehnice în construcţii – toate numerele
 Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC – toate numerele
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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
şi TV H.
Pe 16 octombrie 2015 s-a desfăşurat 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 eveniment au participat 170 de persoane reprezentând mediul privat, inclusiv PFA, BIA sau
auditori energetici (30 persoane), 4 institute de cercetare (5 persoane), 5 universităţi (15 persoane),
5 organizaţii profesionale şi instituţii publice (5 persoane), un liceu (1 participant), diferite
organizaţii din străinătate (7 persoane), INCD URBAN-INCERC (65 de participanţi) 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 pauza de prânz şi 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.
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7.2.4. Lista contribuţiilor ştiinţifice pentru 2015
I. Publicaţii
A. Publicaţii reprezentative
a) Cărţi şi capitole de cărţi
I. Cărţi
Ca1)

Craifaleanu I. G. (2015), Calculul structurilor din beton armat cu programul ETABS.
Exemple rezolvate, Editura Matrixrom, Bucureşti, 152 pagini, ISBN 978-606-25-0171-6

Ca2)

Meiţă V, Petrişor AI (Editori) (2015), Cartea albă a INCD URBAN INCERC 2010-2015,
570 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-219

Ca3)

Meiţă V, Petrişor AI (Editori) (2015), 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi
urbanism, 346 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978606-8165-22-5

Ca4)

Meiţă V (2015), Metamorfoza spaţiului deltaic, 215 pag., Editura INCD URBANINCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-13-4

Ca5)

Stancu E., Popescu O., Petre R (2015), Spatial integration of the Danube Region by port
city regeneration, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 284
pagini, ISBN 978-3-659-46932-9

Ca6)

Vâlceanu D.-G. (2015) (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul
comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea coeziunii teritoriale în
cadrul Strategiei Europa 2020, Ed. URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-3659-46932-9

Ca7)

Dobrescu C. F., Stefanică M. (2015), Fundarea pe pamanturi cu structura instabila,
Editura Tehnopress Iasi, 239 pag, ISBN 978-606-687-204-1

Ca8)

Huzui-Stoiculescu A. (2015), Sinaia, peisajul urban montan. Analize cantitative şi
calitative, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 174 pagini, ISBN 978-606-26-0214-7
II. Capitole de cărţi

Cb1)

Cb2)

Cb3)

Ivana C. (2015), Geographic Characteristics of Port Towns, în: Popescu O., Petre R.,
Stancu E. (coord), Spatial integration of the Danube Region by Port City Regeneration,
Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 284 pag., pag. 15-28 (ISBN
978-3-659-46932-9)
Petrişor AI (2015), Prefaţă, în: Meiţă V (2015), Metamorfoza spaţiului deltaic, 215 pag.,
Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-13-4, pag.
13-17
Petrişor AI (2015), Bilanţul activităţii INCD URBAN-INCERC în perioada 2010-2015,
în: Meiţă V, Petrişor AI (Editori) (2015), Cartea albă a INCD URBAN INCERC 20102015, 570 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-6068165-21-9, pag. 15-40
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Cb4)

Petrişor AI (2015), Cuvânt înainte, în: Meiţă V, Petrişor AI (Editori) (2015), 65 de ani
de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism, 346 pag., Editura INCD URBANINCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-22-5, pag. 9-11

Cb5)

Petrişor AI (2015), INCD URBAN-INCERC, lider în cercetarea din domeniul dezvoltării
durabile a mediului natural şi construit în condiţii de siguranţă şi eficienţă, în: Meiţă V,
Petrişor AI (Editori) (2015), 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi
urbanism, 346 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978606-8165-22-5, pag. 309-346

Cb6)

Chicos A. (2015), Social background – Population and labor resources, in Popescu O.,
Petre R., Stancu E. (coord), Spatial integration of the Danube Region by port city
regeneration, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 284 pag., ISBN
978-3-659-46932-9, pag.90-120

Cb7)

Cazacu A. (2015), Power system (heating, electricity, renewable energy, gas supply) and
Telecommunications Network, în: Stancu E. (coord.), Popescu O., Petre R. (2015), Spatial
integration of the Danube Region by port city regeneration, LAP Lambert Academic
Publishing, Saarbrucken, Germany, 284 pag., ISBN 978-3-659-46932-9, pag. 152-179

Cb8)

Ştefan J. (2015), Punctul Naţional de Diseminare URBACT, în: Meiţă V, Petrişor AI
(Editori) (2015), Cartea albă a INCD URBAN INCERC 2010-2015, 570 pag., Editura
INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-21-9, pag. 68

Cb9)

Popescu O. (2015), Center of excellence in territorial management and cadastre, în:
Meiţă V, Petrişor AI (Editori) (2015), Cartea albă a INCD URBAN INCERC 2010-2015,
570 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-219, pag. 68

Cb10)

Tache M. (2015), Economic and social development of port towns - Economic
Configuration – Assessment of economic development, în: Stancu E. (coord.), Popescu O.,
Petre R. (2015), Spatial integration of the Danube Region by port city regeneration, LAP
Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 284 pag., ISBN 978-3-65946932-9, pag. 29-89

Cb11)

Dorobanţu M. (2015), Tehnical equipment-assessment of technical infrastructure.
Management of water resources, water supply and sewerage systems, în: Stancu E.
(coord.), Popescu O., Petre R. (2015), Spatial integration of the Danube Region by port
city regeneration, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 284 pag.,
ISBN 978-3-659-46932-9, pag. 143-151

Cb12)

Petrişor A.-I. (2015), Consideraţii ecologice şi geografice privind potenţialul ecoenergetic al României, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului
naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea
conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC,
Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 207-228

Cb13)

Toth G. (2015), Dezvoltare şi mediu. Perspective teoretice asupra dezvoltării ariilor
naturale protejate–un posibil cadru de analiză a dezvoltării ariilor protejate, în: Vâlceanu
D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european
prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 9-16
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Cb14)

Popescu O. (2015), Arii protejate–concepte, tipologii, politici privind
biodiversitatea/ariile naturale protejate la nivel european şi în România, în: Vâlceanu D.
(Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european
prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 17-48

Cb15)

Petrişor A.-I., Meiţă V. (2015), Fluxul de energie în sistemele ecologice naturale şi
dominate de om şi interconectarea acestora: aspecte teoretice, metode şi criterii de
măsurare, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în
teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii
teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti,
253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 49-68

Cb16)

Chifelea C. (2015), Stabilirea principalelor necesităţi de interconectare pe plan naţional
a polilor de competitivitate din reţeaua de localităţi, în: Vâlceanu D. (Editor),
Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european prin
definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 69-80

Cb17)

Tache A. (2015), Model de calcul al accesibilităţii la principalele căi de transport cu
ajutorul Sistemelor Informatice Geografice, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea
integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţii
spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura
INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 81-100

Cb18)

Tache M. (2015), Evaluarea economică a teritoriului adiacent Dunării în România şi
identificarea elementelor de potenţial existente în contextul Strategiei Uniunii Europene
pentru regiunea Dunării, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului
naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea
conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC,
Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 103-124

Cb19)

Barbu M. (2015), Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică, în: Vâlceanu D.
(Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european
prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 125-134

Cb20)

Petre R. (2015), Analiza socio-demografică a populaţiei din teritoriul românesc adiacent
Dunării, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în
teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii
teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti,
253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 135-152

Cb21)

Chicoş A. (2015), Analize corelative pe baza indicatorilor teritoriali identificaţi conform
ţintelor Strategiei Europa 2020 – domeniul social şi piaţa muncii, în: Vâlceanu D.
(Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european
prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 153-174
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Cb22)

Dorobanţu M. (2015), Specificitatea şi problemele gestionării apelor, potenţialul şi
nevoile de dezvoltare a managementului apelor din teritoriul românesc adiacent Dunării
pe teritoriul României, în: Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului
naţional în teritoriul comunitar european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea
conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC,
Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-606-8165-20-2, pag. 175-194

Cb23)

Huzui-Stoiculescu A. (2015), Impactul peisajer al utilizării surselor de ecoenergii, în:
Vâlceanu D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar
european prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul
Strategiei Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN
978-606-8165-20-2, pag. 195-206

Cb24)

Vâlceanu D.-G. (2015), Locuinţa socială din românia în context European, în: Vâlceanu
D. (Editor), Consolidarea integrării teritoriului naţional în teritoriul comunitar european
prin definirea identităţii spaţiale şi realizarea conexiunii teritoriale în cadrul Strategiei
Europa 2020, Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 253 pag., ISBN 978-6068165-20-2, pag. 229-250

Cb25)

Harmanescu M, Georgescu E. S. (2015), Case study: Local seismic culture in Romanian
vernacular architecture, în: Seismic Retrofitting: Learning from Vernacular Architecture,
Taylor & Francis Group, Londra, ISBN 978-1-138-02892-0

Cb26)

Petrişor AI (2015), Colaborări personale şi instituţionale, în: Tălângă C (Editor), Ioan
Ianoş - portretul unui geograf, Editura Universitară, Bucureşti, România (cod CNCSIS
180 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0334 - categoria C), 200 pag., pag. 46-49
Petrişor AI (2015), Impact of transitional dynamics induced by socio-economic changes
in post-communist Romania on land cover and use, în: Bičík I, Himiyama Y, Feranec J,
Kupková L (Editori), Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Charles
University in Prague, Faculty of Science, Republica Cehă, ISBN 978-4-907651-12-1, pag.
29-36

Cb27)

b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate
I. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională
cotate ISI
Ris1)

Rus V., Hegyi A., Vermesan H., Elekes I. E., Grünwald E. (2015), Electrochemical
impedance spectroscopy study on passivated hot dip galvanized reinforcements during the
hardening period of fresh concrete, Korróziós Figyelõ 54(2): 29-35 [clasificarea revistei
conform CNCS/CNCSIS: revistă cotată ISI, FI (2014) = 0,094, SIR (2014) = 0,017, ISSN
0133-2546], disponibil la http://www.vekor.hu/korrozios-figyelo

Ris2)

Rus V., Hegyi A., Vermesan H., Tiuc A. (2015), Kinetics of the corrosion process of hot
dip galvanized steel reinforcement in fresh concrete, Studia UBB Chemia 52(2): 409-419 [
clasificarea revistei conform CNCS/CNCSIS: revistă cotată ISI, FI (2013) = 0,136, SIR
(2014)
=
0,105,
ISSN
1224-7154],
disponibil
la
http://www.chem.ubbcluj.ro/~studiachemia/docs/Chemia22015T1.pdf

Ris3)

Hegyi A., Rus V., Tiuc A. E., Grünwald E. (2015), Corrosion behavior of welded hot dip
galvanized steel and the influence of the repair of the coating after welding, Korróziós
Figyelõ 54(2): 36-39 [clasificarea revistei conform CNCS/CNCSIS: revistă cotată ISI, FI
(2014) = 0,094, SIR (2014) = 0,017, ISSN 0133-2546], disponibil la
http://www.vekor.hu/korrozios-figyelo
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Ris4)

Corbu O., Ioani A. M., Al Bakri Abdullah M. M., Meiţă V., Szilagyi H., Sandu A. V.
(2015), The pozzoolanic activity level of powder waste glass in comparisons with other
powders, Key Engineering Materials 660: 237-243

Ris5)

Feier A., Petzek E., Hernea S. (2015) Life Prediction in Two Types of Cracks at Eye-Bars
of the Cantilever Bridges, Structural Integrity of Welded Structures 11: 175-181,
disponibil pe http://www.ttp.net/978-3-03835-492-5/4.html

Ris6)

Feier A. (2015) Effect of Corrosion and Cracks at the Historical Steel Bridges, Structural
Integrity of Welded Structures 11: 181-187, disponibil pe http://www.ttp.net/978-3-03835492-5/4.html

Ris7)

Hernea S., Boldus D., Feier A.(2015) Application of Fracture Mechanics to Determine
the Remaining Lifetime of the Old Steel Bridges Decks, Structural Integrity of Welded
Structures 11: 110-116, disponibil pe http://www.ttp.net/978-3-03835-492-5/4.html

Ris8)

Vâlceanu DG, Suditu B, Petrişor AI (2015), Romanian technological risk objectives
(SEVESO). Effects on land use and territorial planning, Carpathian Journal of Earth and
Environmental Sciences 10(4):201-208 (ISSN 1842-4090, clasificarea revistei conform
CNCSIS în 2011: cotată ISI - categoria A, cod 743, factorul de impact în 2014: 0,63,
scorul de influenţă al articolului în 2014: 0,102), nr. acces ISI: WOS:000363495300021,
disponibil la http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=936

Ris9)

Petrişor A.-I. (2015), NIRD URBAN-INCERC, the great winner of EuroInvent 2014,
Urbanism. Arhitectură. Construcţii 6(1):3-4 (ISSN 2069-0509, indexată în bazele de date
Academic Journal Database, CiteFactor: Academic Scientific Journals, Dayang,
Directory of Research Journals Indexing, DOAJ, Ebscohost, Europa World of Learning /
Routledge, Genamics JournalSeek, getCITED, Google Scholar, ImpactFactor Poland,
Index Copernicus Master Journal List, IREL Delivers, knimbus, La Criée: périodiques en
ligne, List of Open Access Architecture and Urban Planning Journals, Open Access
Articles, Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Architecture, Open Access
Library, Polish Scholarly Bibliography, ProQuest, pubget, Quality Open Access Market,
ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, ScienceGate, Zürich, Scipio,
Shelcat, Sherpa/RoMEO, Ulrich's Web Global Serials Directory, Universia şi WorldCat),
disponibil la http://uac.incd.ro/Art/v6n1a01.pdf

Ris10)

Tache A., Popescu O. (2015), GIS model to evaluate the accessibility to major transport
ways, Urbanism. Arhitectură. Construcţii 6(1):29-36 (ISSN 2069-0509, indexată în bazele
de date Academic Journal Database, CiteFactor: Academic Scientific Journals, Dayang,
Directory of Research Journals Indexing, DOAJ, Ebscohost, Europa World of Learning /
Routledge, Genamics JournalSeek, getCITED, Google Scholar, ImpactFactor Poland,
Index Copernicus Master Journal List, IREL Delivers, knimbus, La Criée: périodiques en
ligne, List of Open Access Architecture and Urban Planning Journals, Open Access
Articles, Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Architecture, Open Access
Library, Polish Scholarly Bibliography, ProQuest, pubget, Quality Open Access Market,
ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, ScienceGate, Zürich, Scipio,
Shelcat, Sherpa/RoMEO, Ulrich's Web Global Serials Directory, Universia şi WorldCat),
disponibil la http://uac.incd.ro/Art/v6n1a03.pdf

70

Ris11)

Manole S. D., Tache A. (2015), Panel data models for regional development, Urbanism.
Arhitectură. Construcţii 6(1):71-82 (ISSN 2069-0509, indexată în bazele de date Academic
Journal Database, CiteFactor: Academic Scientific Journals, Dayang, Directory of
Research Journals Indexing, DOAJ, Ebscohost, Europa World of Learning / Routledge,
Genamics JournalSeek, getCITED, Google Scholar, ImpactFactor Poland, Index
Copernicus Master Journal List, IREL Delivers, knimbus, La Criée: périodiques en ligne,
List of Open Access Architecture and Urban Planning Journals, Open Access Articles,
Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Architecture, Open Access Library, Polish
Scholarly Bibliography, ProQuest, pubget, Quality Open Access Market, ROAD Directory
of Open Access Scholarly Resources, ScienceGate, Zürich, Scipio, Shelcat,
Sherpa/RoMEO, Ulrich's Web Global Serials Directory, Universia şi WorldCat),
disponibil la http://uac.incd.ro/Art/v6n1a06.pdf

Ris12)

Petrişor A.-I. (2015), Using CORINE data to look at deforestation in Romania:
Distribution & possible consequences, Urbanism. Arhitectură. Construcţii 6(1):83-90
(ISSN 2069-0509, indexată în bazele de date Academic Journal Database, CiteFactor:
Academic Scientific Journals, Dayang, Directory of Research Journals Indexing, DOAJ,
Ebscohost, Europa World of Learning / Routledge, Genamics JournalSeek, getCITED,
Google Scholar, ImpactFactor Poland, Index Copernicus Master Journal List, IREL
Delivers, knimbus, La Criée: périodiques en ligne, List of Open Access Architecture and
Urban Planning Journals, Open Access Articles, Open Access Journals Search Engine
(OAJSE): Architecture, Open Access Library, Polish Scholarly Bibliography, ProQuest,
pubget, Quality Open Access Market, ROAD Directory of Open Access Scholarly
Resources, ScienceGate, Zürich, Scipio, Shelcat, Sherpa/RoMEO, Ulrich's Web Global
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conferinţa internaţională DeDuCoN-INCERCOM, ediţia a II-a, 23 aprilie 2015, Chişinău,
Moldova

117

Ebi27)

Petrişor AI, Andronache I, Ciobotaru AM, Peptenatu D (2015), Assessing the
fragmentation of the green infrastructure in Romanian cities using fractal models and
numerical taxonomy, conferinţa internaţională Environment at a CrossrOads: SMART
approaches for a sustainable future, Cercul Militar Naţional, Bucureşti, România, 13
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România, 14 mai 2015
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la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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plăcile de gips carton. Determinarea încărcării de rupere prin metoda tracţiunii,
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determinării modului de elasticitate din încovoiere la panourile din lemn, conferinţa
aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65
de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD
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construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 19502015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Zaharia M. C. (2015), Influenţa proprietăţilor de absorbţie acustică a faţadelor
clădirilor ce mărginesc profile transversale stradale, asupra nivelului de zgomot provenit
din traficul rutier urban, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua
ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi
urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14
mai 2015

Ebn37)

Lambrache S. (2015), Studiu comparativ al accesibilităţii locuirii la nivelul România Uniunea Europeană, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua
ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi
urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14
mai 2015
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Cobzaru A., Grigorasenco C. (2015), Produse, procedee şi echipamente pentru
construcţii: evaluarea performanţei prin agrement tehnic 1995 – 2015, conferinţa
aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65
de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD
URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Cobzaru A., Cherecheş M., Ciobanu A.-A. (2015), Încercări fizice şi mecanice pentru
evaluarea performanţei materialelor de construcţii 1975 – 2015. Factori de progres,
conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei
internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC
la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Popa I., Mureşanu A. (2015), Protecţii anticorozive aplicate pe oţel. Predicţia
comportării în medii agresive prin aplicarea încercării la caroiaj, conferinţa aniversară a
INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de
cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD URBANINCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Szilagyi H., Baeră C., Păstrav M., Puskas A., Corbu O. (2015), Utilizarea deşeurilor din
construcţii la betoane ecologice, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea
de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii,
arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti,
România, 14 mai 2015

Ebn42)

Bărbos G.-A. (2015), Ce face ca betonul de ultra-înaltă performanţă să fie un material
special?, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a
conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De
la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Pascu R., Craifaleanu I.-G., Anicai O., Stefan L. (2015), Susţinerea asimilării active a
codului seismic românesc armonizat cu legislaţia europeană de către comunitatea
profesională: platforma SEISMOCODE, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC
şi cea de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii,
arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti,
România, 14 mai 2015
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Dragomir C.-S., Dobre D., Alecu C., Croicu N.-C., Borcia I.-S., Georgescu E.-S.
(2015), Nivelul vibraţiilor generate de surse seismice si non-seismice, cu impact asupra
construcţiilor, conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a
conferinţei internaţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De
la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015
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Georgescu E.-S., Meita V. (2015), Japonia: Reconstrucţia după cutremurul Tohoku din
11 martie 2011 sau calea de la dezastru la rezilienţa, conferinţa aniversară a INCD
URBAN-INCERC şi cea de-a noua ediţie a conferinţei internaţionale de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 65 de ani de
cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism. De la INCERC la INCD URBANINCERC, 1950-2015, Bucureşti, România, 14 mai 2015

Ebn46)

Chifelea C. (2015), Prezentarea proiectului PlanCoast, INTERREG IIIB CADSES NP 2006-2008, Amenajarea spaţiului maritim şi rolul proiectului MARSPLAN-BS, din cadrul
Simpozionului Jubiliar a 45-a aniversare şi Ziua Mării Negre ,,Protecţia ecosistemului
Mării Negre şi gestionarea durabilă a activităţilor maritime”, 29- 30 octombrie 2015,
Constanţa, România

Ebn47)

Dobrescu C. F. (2015), Metode de evaluare a portantei structurilor rutiere din pamant
stabilizat, Editia a-X-a Conferinta Anuala „ Zilele academice ale ASTR”, Dezvoltarea
companiilor prin inovare, 9-10 octombrie, Galati, Romania

Ebn48)

Dobrescu C.F., Calarasu E.A., Ungureanu V.V.(2015), Statistical correlations of some
engineering properties related to active soils, International Scientific Conference CIBv
2015, 30-31 octombrie, Brasov, Romania

Ebn49)

Georgescu, E. S. (2015), The Collapse of Carlton Building in Bucharest at November 10,
1940 earthquake: an analysis based on recovered images, National Symposium 75 years
from November 10th 1940 Vrancea earthquake, UTCB, 10 noiembrie 2015

Ebn50)

Petran H. (2015), Calitate prin educaţie şi calificare în construcţii pentru garantarea
performanţelor energetice ale clădirilor, Conferinţa Naţională Surse Noi şi Regenerabile
de Energie, 29-30 octombrie 2015, Târgovişte, România
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Ebn51)

Georgescu ES (2015), 4 martie 1977: Eveniment, dezastru sau punct de referinţă?,
Dezbaterile stiinţifice/ masa rotundă „Cutremurul de pământ vrâncean din 4 martie 1977”,
„38 de ani de intrebari, realizari si tendinte in context national si international 4 martie
2015, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România

Ebn52)

Georgescu ES (2015), Omul si riscul seismic – de la teorie la protecţie şi comportarea în
caz de cutremur, 1 aprilie 2015, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, România

Ebn53)

Georgescu ES (2015), Protectia si comportarea în caz de cutremur, 21 aprilie 2015,
Prefectura Prahova, Ploiesti

Ebn54)

Georgescu ES (2015), The Collapse of Carlton Building in Bucharest at November 10,
1940 earthquake: an analysis based on recovered images, National Symposium 75 years
from November 10th 1940 Vrancea earthquake, UTCB, 10 noiembrie 2015

Ebn55)

Dinu F., Marginean I., Dubina D., Petran I., Pastrav M., Handabut A., Senila M (2015)
Proiectarea imbinarilor grinda-stalp ale structurilor in cadre metalice pentru prevenirea
colapsului progresiv in cazul producerii unor actiuni accidentale, A XXV-a Conferinta
Nationala AICPS - Bucuresti

Ebn56)

Alexe I. M., Stan M. C., Pană R. (2015), Durata de reverberaţie în Sala Mare a Teatrului
Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16
octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn57)

Mihuţ I., Hegyi A., Szilagyi H., Mircea C. (2015), Cercetări privind utilizarea perlitului
expandat pentru obţinerea şapelor uşoare şi ultrauşoare, cea de-a zecea ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările
climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn58)

Enache F., Feier A., Gruin A. (2015), Utilizarea agregatelor reciclate provenite din
concasarea betonului pentru realizarea de perne de fundare armate cu materiale
geosintetice, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative
pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn59)

Ciobanu A. A., Romila C. (2015), Evaluarea performantei termice a unei soluţii de
reabilitare termica cu panouri vidate tip sandwich, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16
octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn60)

Baeră C., Szilagyi H., Păstrav M., Gherman O., Dico C. (2015), Materiale cementoase
avansate SH – FECM: aplicaţii practice, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
„Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie
2015, Bucureşti, România

Ebn61)

Szilagyi H., Baeră C. (2015), Deşeuri din pulberi utilizate ca adaosuri eco în betonul
autocompactant, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative
pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România
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Ebn62)

Hariga F.- R., Duţă A. (2015), Evaluare prin calcul cu element finit a capacităţii de
rezistenţă, rigiditate şi stabilitate a produsului. „Control Container 132/13.8kv GASAL
S/S”, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative
pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn63)

Dragomir C.-S., Georgescu E.-S., Craifaleanu I.-G., Dobre D., Alecu C.-P.,
Cişmelaru A. (2015), Infrastructura INCD URBAN-INCERC dedicată monitorizării
seismice a amplasamentelor situate în zone urbane, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16
octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn64)

Matei C.-L., Grigoraşenco C. (2015), Evaluarea performanţei structurilor din beton
armat prefabricat în condiţii de expunere la agresiune din coroziune, cea de-a zecea ediţie
a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările
climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn65)

Ursu S. (2015), Soluţii comparative privind reabilitarea acoperişurilor în raport cu
zonarea climatică a României, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
„Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie
2015, Bucureşti, România

Ebn66)

Popa I., Mureşanu A., Żyła M., Majewska Z. (2015), Beneficii ale utilizării caolinului
în produse acrilice cu microsfere ceramice şi de silicon, cea de-a zecea ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările
climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn67)

Zaharia M. C. (2015), Aspecte de izolare acustică la zgomot aerian specificate in
reglementările ţărilor europene, privind elementele de construcţii de faţadă ale clădirilor
de locuit, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative
pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn68)

Chirilă C., Petrişor A.-I., Mitrea A., Sârbu C. N. (2015), Provocări actuale ale publicării:
cazul cercetării din domeniul planificării spaţiale din România, cea de-a zecea ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la schimbările
climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România

Ebn69)

Neacşu R., Vâlceanu D. G. (2015), Reconversia funcţională a clădirilor în spaţii cu
destinaţie culturală, cea de-a zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii
inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti,
România

Ebn70)

Popescu O. C., Tache A., Ştefan J. (2015), Guvernanţa zonelor metropolitane dunărene
româneşti în contextul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, cea de-a
zecea ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială „Concepte şi soluţii inovative pentru adaptarea la
schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, Bucureşti, România
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III. Brevete de invenţie
Bv1)

Miron C (2015), Anvelopa de cladire eco-eficienta energetic [hotarare OSIM acordare
Brevet 4/69 din 30.03.2015]

Bv2)

Miron C (2015), Sistem de constructie pentru cladiri civile $1 industriale [hotarare OSIM
acordare Brevet 4/70 din 30.03.2015]

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare şi măsuri privind
creşterea capacităţii
[Obiectiv general 1]

[Obiectiv general 2]

[Obiectiv general 3]

Creşterea nivelului de implicare a cercetătorilor în ceea ce priveşte
asigurarea finanţării prin proiecte de cercetare
[Obiectiv specific 1]
Creşterea capacităţii de a răspunde prompt,
dezvoltând o propunere de proiect după
primirea informaţiei referitoare la apelul de
proiecte
[Obiectiv specific 2]
Creşterea independenţei prin dezvoltarea
abilităţii de a identifica sursele de finanţare
[Obiectiv specific 3]
Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipe
multidisciplinare şi de a integra propria
specializare în teme orizontale
Creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei ştiinţifice a cercetătorilor
din cadrul INCD URBAN-INCERC
[Obiectiv specific 1]
Creşterea numerică a producţiei ştiinţifice în
mod gradat, de la an la an, cu cel puţin 10% pe
an
[Obiectiv specific 2]
Creşterea ponderii producţiei de calitate
(brevete, articole ISI, BDI, lucrări publicate în
volumele conferinţelor internaţionale) în mod
gradat, de la an la an, cu cel puţin 5% pe an
[Obiectiv specific 3]
Creşterea numărului de citări inclusiv prin
autocitare (la nivel individual, în reviste diferite,
sau între cercetătorii institutului)
[Obiectiv specific 4]
Monitorizarea obligaţiei de a disemina
rezultatele Programului Nucleu şi de a respecta
regulile avizate de Consiliul ştiinţific şi
aprobate de Consiliul de administraţie
[Obiectiv specific 5]
Asigurarea participării specialiştilor INCD
URBAN-INCERC la manifestările ştiinţifice
de marcă din ţară şi din străinătate
Creşterea nivelului publicaţiilor editate şi a conferinţelor organizate de
INCD URBAN-INCERC
[Obiectiv specific 1]
Indexarea naţională (CNCS) a revistei
„Urbanism. Arhitectură. Construcţii”
[Obiectiv specific 2]
Parcurgerea etapelor necesare indexării ISI şi
Scopus a revistelor
[Obiectiv specific 3]
Creşterea ponderii autorilor străini care
publică în reviste sau prezintă lucrări în
conferinţă
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[Obiectiv specific 4]

[Obiectiv general 4]

[Obiectiv suport 1]

[Obiectiv suport 2]

[Obiectiv suport 3]

Creşterea numărului de citări ale revistelor,
inclusiv prin autocitări (între reviste, între
cercetători)
[Obiectiv specific 5]
Asigurarea masei critice de articole care să
permită apariţia în avans a revistelor
Creşterea vizibilităţii INCD URBAN-INCERC ca lider al cercetării în
domeniul său de activitate
[Obiectiv specific 1]
Intensificarea colaborării cu asociaţiile
profesionale din domeniu, inclusiv prin
lansarea unor proiecte comune în competiţiile
naţionale şi europene
[Obiectiv specific 2]
Operaţionalizarea transmiterii informaţiilor de
interes către responsabilii cu „Buletinul
informativ” şi site-ul institutului
[Obiectiv specific 3]
Pregătirea din timp a raportărilor (internă, către
Ministerul coordonator etc.)
Operaţionalizarea sistemului de monitorizare a activităţii de cercetare
[Obiectiv specific 1]
Asigurarea respectării detaliilor (formatul
raportării)
[Obiectiv specific 2]
Stabilirea unor indicatori de rezultat
(baremuri) şi monitorizarea acestora la nivel
de persoană, sucursală, institut etc.
[Obiectiv specific 3]
Pregătirea din timp a calendarului ştiinţific
(evenimente organizate de institut, apeluri de
proiecte, conferinţe importante din domeniu),
inclusiv cu persoanele responsabile
[Obiectiv specific 4]
Asigurarea unui calendar al stagiilor de
instruire (scriere de proiecte, autorat ştiinţific
etc.), inclusiv prin propunerea de teme de către
cercetători
Creşterea nivelului de pregătire profesională individuală
[Obiectiv specific 1]
Documentarea permanentă privind stadiul
actual de cunoaştere în domeniul de activitate
[Obiectiv specific 2]
Cunoaşterea principalelor surse ale finanţării
cercetării din domeniul respectiv
[Obiectiv specific 3]
Cunoaşterea principalelor publicaţii şi
conferinţe din domeniul respectiv
[Obiectiv specific 4]
Cunoaşterea
potenţialilor
colaboratori
(instituţii şi persoane) din domeniul respectiv
Dezvoltarea bazei materiale
[Obiectiv specific 1]
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin
achiziţionarea de noi aparate prin proiecte de
cercetare
[Obiectiv specific 2]
Exploatarea infrastructurii existente prin
proiecte de cercetare
[Obiectiv specific 3]
Modernizarea/renovarea clădirilor existente
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8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD URBAN-INCERC
8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate
8.1.1. Afilieri
INCD URBAN-INCERC este afiliat la reţele de cercetare ale organizaţiilor de profil: ENBRI
(Reţeaua europeană a institutelor de cercetare în construcţii), EOTA (Organizaţia Europeană pentru
agremente tehnice în construcţii), UEAtc (Uniunea Europeană pentru agremente tehnice în
construcţii), WFTAO (Federaţia mondială a organizaţiilor pentru agremente tehnice), ECBR
(Centrul European pentru reabilitarea clădirilor), Acordul EUR-OPA (Hazarduri majore) al
Consiliului Europei, ECI-ICE (Cooperarea europeană pentru informare – inginerii de certificare
internaţională) şi este membru al IAFOR (Forumul Academic Internaţional), RED (Ruralitate,
Mediu, Dezvoltare), IAESTE (Asociaţia Internaţională pentru schimbul de studenţi bazat pe
experienţa tehnică) şi ANELIS Plus (Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare
şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România), este parte a unor clustere din domniile
construcţiilor, energiei, urbanismului şi dezvoltării teritoriale (CLDR – Asociaţia Comunităţilor
Locale Riverane Dunării, ROSENC – Romanian Sustainable Energy Cluster şi PRO-NZEB –
Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Zero) şi coordonator al
clusterului SMARTER (Asociaţia Smart Territorial Development Cluster).
8.1.2. Cooperări
INCD URBAN-INCERC a încheiat protocoale de cooperare şi acţiuni desfăşurate în parteneriat cu
alte institute şi universităţi din ţară şi străinătate (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Tehnică de
Construcţii din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Institutul
INCERCOM din Republica Moldova etc.).

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi
internaţionale
Semestrele I-II (ianuarie-iunie)
I. 15-17 martie 2015 – Participarea d-lui CSIII dr. ing. Horia Petran la Workshopul Internaţional pe
tema „Ventilarea şi Etanşeitatea în Clădiri” (“Voluntary and Regulatory Frameworks to Improve
Quality and Compliance”) organizat la Lund, Suedia în cadrul proiectului IEE QUALICHeCK cu
prezentarea „BUILD UP Skills: European collaboration on improving the competence of the
building workforce - Ventilation and airtightness aspects”
II. Pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare:
1. Propunere proiect Orizont 2020: Urban Metabolic Models and Interactive Web Applications
for Circular Waste Management (MIAOW)
2. Pregătire proiect Sprijin pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 5.1 - evaluarea
riscurilor la nivel naţional (RORISK-POAT).
III. Participarea la cea de-a doua ediţie a conferinţei internaţionale DeDuCoN-INCERCOM, coorganizată de INCD URBAN-INCERC şi ICSC INCERCOM, Chişinău, Republica Moldova în
perioada 22-25 aprilie 2015 în Chişinău, Republica Moldova, în baza Acordului-cadru de
colaborare. Delegaţia INCD URBAN-INCERC a fost formată din d-l CSI dr. habil. arh. Vasile
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MEIŢĂ, Director General, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR,
Director Ştiinţific, d-l CSI dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, Director al Centrului European
pentru Reabilitarea Clădirilor şi d-na CSIII dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU, Şef laborator
Geotehnică şi fundaţii, Sucursala INCERC Bucureşti d-l CSII dr. ing. Constantin MIRON, Director
Sucursala Iaşi, d-na CSII ing. Livia MIRON, Şef laborator cercetare şi încercări higrotermiceclimatice, mecanice şi seismice pentru construcţii, instalaţii şi echipamente, Sucursala Iaşi, şi
cercetătorii din Sucursala Iaşi: d-na CSIII ing. Alina COBZARU, d-na CSIII dr. fiz. Monica
CHERECHEŞ, d-l ACS dr. ing. Adrian-Alexandru CIOBANU şi d-l ACS dr. ing. Adrian IACOB,
care au prezentat lucrările:

1. Japonia şi rezilienţa la dezastre seismice (CSI dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU)
2. Conversia bazelor militare abandonate – oportunitate pentru dezvoltare (CSI dr. ecol., dr.
geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, dr. ec.
Cezar-Petre SIMION-MELINTE)
3. Studii privind utilizarea materialelor locale în stabilizarea pământurilor dificile de de
fundare (CSIII dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU, CSIII dr. geol. Elena-Andreea
CĂLĂRAŞU)
4. Construcţii din lemn adaptate cerinţelor Uniunii Europene pentru 2020 (CSII dr. ing.
Constantin MIRON, CSII ing. Livia MIRON)
5. Calificarea şi omologarea climatică a echipamentelor de mare putere din domeniul
securităţii energetice, telecomunicaţii, sisteme aeriene şi navale (CSII dr. ing. Constantin
MIRON, CSII ing. Livia MIRON, ACS dr. ing. Adrian-Alexandru CIOBANU, CSIII ing.
Ionel PUŞCAŞU, ACS dr. ing. Adrian IACOB)
6. Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor de construcţii prin încercări
fizice şi mecanice (CSIII ing. Alina COBZARU, CSIII dr. fiz. Monica CHERECHEŞ, ACS
dr. ing. Adrian-Alexandru CIOBANU)
7. Analiza punţilor termice pentru anvelope izolate parţial la clădiri de locuit din panouri mari
prefabricate (ACS dr. ing. Adrian IACOB, Irina BLIUC, Irina BARAN, Adriana Lucia
KADHIM-ABID).
În deschiderea lucrărilor conferinţei, alături de d-l Vasile BÎTCĂ, Ministrul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor din Republica Moldova şi de reprezentanţii altor institute de cercetare şi
universităţi din Republica Moldova a luat cuvântul şi d-l CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director
General al INCD URBAN-INCERC.
IV. Participarea INCD URBAN-INCERC la salonul de inventică „EUROINVENT – 7th European
Exhibition of Creativity and Innovation”, 14-16 mai 2015, Iaşi. 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:
1. 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
2. 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.
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Andrei Victor Sandu, Forumul Inventatorilor din România şi Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi din Iaşi
3. 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.
De asemenea, ca semn de recunoaştere a valorii inovative a cercetării din cadrul INCD URBANINCERC, institutul a obţinut următoarele distincţii, înmânate d-lui CSI dr. habil. arh. Vasile
MEIŢĂ, Director General:
1. 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
2. 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:
1. Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 2069-0509) (medalie de aur)
2. Meiţă V. (2015), Metamorfoza spaţiului deltaic, 215 pag., Editura INCD URBAN-INCERC,
Bucureşti, România, ISBN 978-606-8165-13-4 (medalie de aur)
3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. 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”:
1. Vasile Meiţă – Criteria for the sustainable development of Danube Delta Biosphere Reserve
(medalie de aur)
2. Cornelia Baeră, Mircea Păstrav, Henriette Szilagyi – Cementitious composites with selfhealing capacity as beam-column interface material for antiseismic hybrid joint (medalie de
aur)
3. Oana Eugenia Cazan – Drying shrinkage behaviour of high strength fiber reinforced
concrete (medalie de aur)
4. Adrian Alexandru Ciobanu – Experimental device for determining the thermal conductivity
of vacuum insulation panels (medalie de aur)
5. 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)
6. Marta Cristina Zaharia – Sound-absorbing and insulating layered panel (medalie de aur)
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7. Octavian Lalu – New sustainable solutions for fire performance improvement of combustible
façades used at rehabilitated buildings (medalie de aur)
8. Monica Chereches, Nelu-Cristian Chereches – Grid system for managing and controlling the
air flow inside a ventilated façade (medalie de aur)
9. Constantin Miron – Eco-efficient energy building envelope (medalie de aur)
10. Constantin Miron – Construction system for civil and industrial buildings (medalie de aur)
11. 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)
12. Livia Miron – Eco- efficient system energy insulation, made with clean and renewable
materials (medalie de aur)
13. Valentin Tache, Monica Tache, Cristina Ivana – Establishment and Evaluation Methodology
for Metropolitan Areas in Romania (medalie de aur)
14. Alexandru-Ionuţ Petrişor – Multi-scale, trans-disciplinary approach to spatial
environmental research and planning (medalie de aur)
15. Gheorghe-Alexandru Bărbos – Long term bending behavior of ultra-high performance
concrete (UHPC) beams (medalie de aur)
16. Gabriela Călătan, Andreea Hegyi – Studies on ways to protect the environment. The use of
vernacular construction materials (medalie de aur)
17. Anda Balasa – Significance of Romanian social housing, related with the evolution of
society (medalie de argint)
18. 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)
19. Georgiana Toth, Alina Huzui-Stoiculescu – Socio-environmental issues of marginal
territories within the Romanian-Bulgarian cross-border area (medalie de argint)
20. Aurelian Gruin, Felicia Enache, George Stanciu, Vlad Stanciu – Using poured earth to
achieve load-bearing elements in buildings (medalie de argint)
21. Cornelia-Florentina Dobrescu, Elena-Andreea Calarasu – Assessment of physical and
mechanical performances of stabilized road structures using composite ecological products
(medalie de argint)
22. Daniel-Gabriel Vâlceanu – The methodology of analyzing and evaluating the quality of
housing (medalie de argint)
23. 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)
24. Horia Constantinescu – Study regarding shear behavior of reinforcement for concrete
elements (medalie de bronz)
25. Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Cora Stamate – Inorganic pollutants in indoor air
of Bucharest office spaces. Case study (medalie de bronz)
26. Alina Dima, Mihaela Ion, Vasilica Vasile, Mariana Cioncu-Puenea – Particles matter in
indoor air of the residential spaces (medalie de bronz)
27. Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Cornelia Alecu, Emil-Sever Georgescu –
Structural Safety Assessment of Reinforced Concrete Buildings (medalie de bronz)
28. 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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V. În perioada 4-8 iunie 2015 a avut loc la Iaşi cea de-a X-a ediţie a simpozionului internaţional
Mediul actual şi dezvoltarea durabilă, organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
În cadrul acestui eveniment delegaţia INCD URBAN-INCERC, formată din d-l CSI dr. ecol., dr.
geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC, d-l
CSIII dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, Director Sucursala INCERC Bucureşti şi d-na CSIII ing.
Vasilica VASILE a participat la eveniment, inclusiv la aplicaţia pe teren inclusă în programul
evenimentului.

În timpul deplasării, delegaţii au desfăşurat următoarele activităţi:
 D-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR a prezentat lucrarea cu
titlul „Assessing microscale environmental changes: CORINE vs. the Urban Atlas”, inclusă
în sesiunea Geomatica în cercetarea mediului / biodiversitate şi arii protejate, fiind şi
moderator al secţiunii;
 D-l CSIII dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR a prezentat un poster cu titlul „A holistic and
integrative concept for strong-motion records on constructions of the URBAN-INCERC
National Seismic Network” (autorii lucrării: Claudiu-Sorin Dragomir, Vasile Meiţă, Daniela
Dobre, Ioan-Sorin Borcia, Emil-Sever Georgescu);
 D-na CSIII ing. Vasilica VASILE a prezentat un poster cu titlul „Mediul interior actual –
monitorizarea concentraţiilor de compuşi organici volatili în spaţii rezidenţiale” (autorii
lucrării: Vasile Vasilica, Alina Dima, Mariana Cioncu-Puenea).
În afara lucrărilor prezentate de delegaţi, la simpozion a fost prezentat de către Sucursala INCD
URBAN-INCERC Cluj-Napoca posterul intitulat „Protecţia mediului şi managementul poluării cu
compuşi organice volatili în municipiul Cluj-Napoca” (autori Carmen Florean, Henriette Szilagyi).
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Cu ocazia simpozionului, d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR,
Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC a primit din partea organizatorilor o Diplomă de
onoare cu ocazia ediţiei aniversare a Simpozionului Internaţional „Present Environmnt and
Sustainable Development”.
VI. În perioada 9-16 iunie 2014 (inclusiv transportul) delegatul INCD URBAN-INCERC, d-l CSI
dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR – Director Ştiinţific INCD URBANINCERC, a participat ca reprezentant al INCD URBAN-INCERC la evenimentele ştiinţifice „Asian
Conference on Sustainability, Energy and the Environment” şi „Asian Conference on the Social
Sciences”, care au avut loc la Centrul pentru Arte (Kobe, Japonia) în perioada 10-15 iunie 2015.
Deplasarea a avut ca obiective:
1. Participarea la conferinţa „Asian Conference on Sustainability, Energy and the
Environment”. În cadrul acestui eveniment, conform programului stabilit de organizatori, d-l
CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR a prezentat comunicarea cu
titlul „Deltas of the world – a possible comparison” (autori: V. Meiţă, A.-I. Petrişor);
2. Participarea la lucrările conferinţei;
3. Participarea la şedinţele de lucru ale IAFOR Board şi IAFOR Journal of Sustainability,
Energy, and the Environment.

Cu privire la îndeplinirea obiectivelor vizitei, conform programului, activitatea delegatului INCD
URBAN-INCERC a inclus:
1. Având în vedere importanţa ştiinţifică a lucrării „Deltas of the world – a possible
comparison” (autori: V. Meiţă, A.-I. Petrişor), aceasta a fost programată de organizatori sub
forma unei prezentări-cheie vineri, 12 iunie 2015, orele 17:15-17:45. Prezentarea a fost
susţinută de d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR – Director
Ştiinţific INCD URBAN-INCERC şi a întrunit o participare-record, cea mai ridicată după
cele ale vorbitorilor-cheie invitaţi. La prezentare au asistat delegaţi din întreaga lume, mulţi
demonstrând, prin întrebările adresate prezentatorului, interesul faţă de problematica
abordată.
Aprecierile faţă de lucrare şi tematică au fost exprimate şi ulterior, în celelalte zile ale
conferinţei, fiind manifestată şi disponibilitatea colaborării internaţionale la studii care să
vizeze o tematică asemănătoare. De altfel, au existat şi alte prezentări cu o tematică
asemănătoare, de exemplu „Relationship between Rivers and Cities: Influences of
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Urbanization on the Riverine Zones - Case of Red River Zones, Hanoi, Vietnam”, susţinută
de Ha-Phong Le, de la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon, Franţa.
2. Conform programului conferinţei, delegatul INCD URBAN-INCERC a asistat la
prezentările vorbitorilor-cheie invitaţi, la cea a Preşedintelui IAFOR şi la numeroase alte
prezentări din cadrul secţiunilor.
În afara prezentărilor orale, delegatul INCD URBAN-INCERC a vizionat posterele expuse în cele
trei zile ale conferinţei.
Este important de subliniat că, prin prezenţa d-lui CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. AlexandruIonuţ PETRIŞOR – Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC şi a d-lui CSI/conf. univ. dr. habil.
arh. Vasile MEIŢĂ în „IAFOR Board”, INCD URBAN-INCERC a fost implicit organizator al
conferinţei, numele institutului figurând atât în program, cât şi în alte materiale realizate cu acest
prilej.

Folosind ocaziile oferite de propria prezentare, de alte prezentări şi de programul conferinţei, d-l
CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR – Director Ştiinţific INCD
URBAN-INCERC a stabilit numeroase contacte internaţionale cu cei care au fost interesaţi de
prezentarea sa sau la ale căror prezentări a asistat.
1. Odată cu deschiderea seriei prezentărilor efectuate de vorbitorii invitaţi, la prezentarea
efectuată de d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR – Director
Ştiinţific INCD URBAN-INCERC, acesta a fost prezentat ca Redactor şef al „Asian
Conference on Sustainability, Energy and the Environment” şi „Asian Conference on the
Social Sciences”.
În finalul conferinţei, delegatul INCD URBAN-INCERC a prezentat, într-o scurtă
alocuţiune, revista, invitând participanţii să trimită sub formă de articole prezentările din
cadrul acesteia.
Pe parcursul întregii conferinţe, prin discuţii cu conducerea IAFOR, d-l CSI dr. ecol., dr.
geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR – Director Ştiinţific INCD URBANINCERC a stabilit viitoarele obiective ale revistei, susţinând coordonarea centralizată a
publicaţiilor IAFOR.
VII. Pe data de 25 iunie 2015 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în informatică a sărbătorit
45 de ani de la înfiinţare. La evenimentul prilejuit de această ocazie, INCD URBAN-INCERC a
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fost reprezentat de d-l CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor, Director
Ştiinţific INCD URBAN-INCERC, care a înmânat din partea d-lui CSI/conf. univ. dr. habil. arh.
Vasile MEIŢĂ, Director General al INCD URBAN-INCERC diploma aniversară a INCD URBANINCERC pentru aportul ICI la dezvoltarea societăţii informaţionale în România.
VIII. În perioada 25-26 iunie 2015 a avut loc în Cracovia, Polonia salonul internaţional de inventică
INTARG. Posterele realizate de către cercetătorii INCD URBAN-INCERC şi colaboratorii
acestora, reprezentând invenţii brevetate sau în curs de brevetare, au fost prezentate de către d-l CSI
dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD URBAN-INCERC şi au obţinut următoarele
distincţii:
1) Constantin MIRON, Building system with structure and closing of type energy convertergeneratoraccumulator with thermally massive elements containing water – medalie de aur
2) Constantin MIRON, Eco-efficient energy building envelope – medalie de argint
3) Cornelia MĂGUREANU, Ofelia-Cornelia CORBU, Ioan ŞOŞA, Henriette SZILAGYI,
Bogdan-Horea HEGHEŞ, Ultra-high performance concrete and casting procedure –
medalie de argint
4) Adrian Mircea IOANI, Henriette SZILAGYI, Călin Radu Grigore MIRCEA, Selfcompacting concrete (C50/60) without mineral additions, meant for precast element
manufacturing – medalie de aur

De asemenea, INCD URBAN-INCERC a primit din partea salonului distincţia pentru „cele mai
bune invenţii internaţionale” – diplomă şi trofeu, iar d-l CSI dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ
următoarele distincţii pentru contribuţia personală la promovarea internaţională a invenţiilor
realizate în cadrul INCD URBAN-INCERC:
1) Diploma „premiu special pentru realizări internaţionale în domeniul inovării” din partea
organizatorilor salonului internaţional de inventică INTARG
2) Diploma de onoare pentru promovarea creativităţii din partea Sarmayeh Sazane Atieye
din Arakhs, Iran.
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Semestrul III 2015 (iulie-septembrie)
I. 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.
Semestrul IV 2015 (octombrie-decembrie)
I. Participarea INCD URBAN-INCERC la Salonul Cercetării Româneşti 2015 organizat de ANCSI
în Bucureşti în perioada 14-17 octombrie 2015 cu 30 de lucrări:
1. Adrian Alexandru Ciobanu, Efficient thermal solutions to protect glass areas / Soluţii
termotehnice performante pentru protejarea spaţiilor vitrate
2. Alexandru-Ionuţ Petrişor, Multi-scale, trans-disciplinary approach to spatial environmental
research and planning / Metodă multiscalară şi transdisciplinară de planificare spaţială şi
cercetare a mediului
3. Antonio Valentin Tache, PN 09 03 01 06 - Identify measures to reduce the disparities in the
development of the various categories of territories. Phase 17/2005 - Competitive advantages
develop by functional urban areas and economic specialization in major cities.
Trends in the development of smart cities / Identificarea măsurilor de atenuare a disparităţilor
în gradul de dezvoltare al diferitelor categorii de teritorii. Faza 17/2015 - Avantaje competitive
create prin dezvoltarea ariilor funcţionale urbane şi specializarea economică în marile oraşe.
Tendinţe în dezvoltarea smart cities
4. Aurelian Gruin, Felicia Enache, Anamaria Feier, George Stanciu, Vlad Stanciu, Using poured
earth to achieve load-bearing elements in buildings / Utilizarea pământului turnat la elemente
protante în construcţii
5. Claudiu-Lucian Matei, Cristian Grigoraşenco, Studiu în vederea evaluării caracteristicilor
zidăriei capelei familiei Ştirbei
6. Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Emil-Sever Georgescu, Cornelia Alecu, Adelin
Cişmelaru, Non-destructive methods and temporary seismic instrumentation for structural
safety assessment
7. Claudiu-Sorin Dragomir, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Emil-Sever Georgescu Daniela Dobre,
Cornelia Alecu, Adelin Cişmelaru, The URBAN-INCERC national strong motion network
8. Claudiu-Sorin Dragomir, Vasile Meita, Emil-Sever Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu,
Ioan-Sorin Borcia, Cornelia Alecu, Daniela Dobre, Adelin Cismelaru, A new concept in the
operation and development of the URBAN-INCERC national strong motion network / Concept
nou privind operarea si dezvoltarea reţelei seismice pentru cutremure puternice de la URBANINCERC
9. Constantin Miron, Construction system for civil and industrial buildings / Sistem inovativ de
construcţie pentru clădiri civile şi industriale
10. Constantin Miron, Eco-efficient energy building envelope / Anvelopa de clădire eco-eficientă
energetic
11. Cornelia Baeră, Mircea Păstrav, Henriette Szilagyi, Cementitious Composites / Sustainable
solutions regarding earthquake safety structures - precast reinforced concrete frames, PN 0914.01.02: “Cementitious composites with self-healing capacity as beam-column interface
material for antiseismic hybrid joint” / Materiale cementoase compozite / Proiect PN 09 –
14.01.02: Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre prefabricate
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de beton armat „Materiale cementoase compozite cu capacitate de autovindecare, utilizate ca
material de îmbinare la interfaţa grindă – stâlp a nodului hibrid antiseismic”
12. Dan Constantinescu, Horia Petran Horia, Cristian Petcu, Building Envelope with Variable
Thermal Resistance and Parieto-Dynamic Effect on Air Exhaust / Anvelopă cu rezistenţă
termică reglabilă şi efect parietodinamic pe evacuarea aerului
13. Emil-Sever Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre,
Components of built environment (land, buildings, occupants ) and interaction with
earthquakes, climatic and anthropogenic, climatic and anthropogenic. Ongoing research
projects at URBAN-INCERC, INCERC Bucharest Branch / Componentele mediului construit
(teren, clădiri, ocupanţi) şi interacţiunea cu condiţiile seismice, climatice şi antropice. Proiecte
de cercetare în curs la URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti
14. Gabriela Călătan, Andreea Hegyi, Clay elements of full brick and mortar for masonry /
Theoretical and experimental procedure within doctorate study of PhD student Gabriela
Călătan “Studies on ways to protect the environment. the use of vernacular construction
materials” / Cărămidă ecologică din argilă şi mortar de zidărie si tencuiala aferentă / Program
teoretic şi experimental în cadrul studiului doctoral „Studii asupra posibilităţilor de protecţie a
mediului prin utilizarea materialelor de construcţie vernaculare”
15. Gheorghe Bărbos, Study of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) / Theoretical and
experimental procedure within doctorate study of PhD student Gheorghe Bărbos “Long term
bending behavior of ultra-high performance concrete (UHPC) beams” / Studiul Betoanelor de
Ultra-Înaltă Performanţă / Program teoretic şi experimental în cadrul studiului doctoral
„Comportarea la încovoiere de lungă durată a grinzilor din beton de ultra-înaltă performanţă
(BUIP)”
16. Henriette Szilagyi, Liana Terec, Lightweight concrete / Production and use of concrete with
lightweight aggregate (prenormativ research and C 155-89 norm revision ”Norm regarding
preparation and use of concrete with lightweight aggregate” Contract 462 MDRT „Production
and use of concrete with lightweight aggregate” / Betoane uşoare / Contract 462 MDRT:
Prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare (cercetări prenormative şi revizuirea
normativului C155-89 „Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate
uşoare”)
17. Horia Constantinescu, Solution for shear force evaluation within reinforced concrete elements /
Theoretical and experimental procedure within doctorate study of PhD student Horia
Constantinescu „Study regarding shear behavior of reinforcement for concrete elements” /
Soluţii de evaluare a capacităţii portante la forfecare pentru elemente de beton armat /
Program teoretic şi experimental în cadrul studiului doctoral „Studiu privind comportamentul
la forfecare a armaturilor pentru elemente de beton armat”
18. Horia Petran, Cristian Petcu, Concerns in the Center for Energy Performance of Buildings
(CEPB) regarding the implementation of the Directive 31/2010/EU - EPBD and to increase the
quality of construction works / Preocupări ale Centrului de Performanţă Energetică a
Clădirilor în vederea implementării cerinţelor Directivei 31/2010/UE - EPBD şi creşterii
calităţii lucrărilor din construcţii
19. Irina Popa, Alexandrina Mureşanu, A new method to predict the behaviour of anti-corrossive
protections exposed in natural environments and in laboratory accelerated conditions / O nouă
metodă de predicţie a comportării protecţiilor anticorozive expuse în medii naturale şi în
condiţii accelerate de laborator
20. Livia Miron, Eco- efficient system energy insulation, made with clean and renewable materials /
Sistem de izolare eco-eficient energetic realizat cu materiale naturale, regenerabile
21. Marta Cristina Zaharia, Modern partitioning of glass walls - acoustical properties
22. Marta Cristina Zaharia, Panou stratificat fonoizolant şi fonoabsorbant
23. Mircea Păstrav, Carol Enyedi, Sustainable solutions of precast concrete frame seismic resistant
structures / Soluţii sustenabile pentru structuri in cadre prefabricate de beton rezistente la
seism
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24. Monica Cherecheş, Grid system for directing and controlling the flow of air inside a ventilated
facade / Sistem de grile pentru dirijarea şi reglarea debitului de aer la interiorul unei faţade
ventilate
25. Oana Gherman, Marius Calin Gherman, Evaluation of drying shrinkage behaviour of the high
strength fiber reinforced concrete / Theoretical and experimental procedure within doctorate
study of PhD student Oana Gherman „Drying shrinkage behaviour of high strength fiber
reinforced concrete” / Evaluare a contracţiilor de uscare a betonului de înaltă performanţă
armat cu fibră / Program teoretic şi experimental în cadrul studiului doctoral „Contracţia la
uscare a betonului de înaltă performanţă armat cu fibre”
26. Silviu Lambrache, Comparative analysis of the construction sector Romania – European Union
/ Analiza comparativă a sectorului de construcţii România - Uniunea Europeană
27. Vasile Meiţă, Criteria for the sustainable development of Danube Delta Biosphere Reserve /
Criterii pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
28. Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Calitatea aerului interior – pulberi în suspensie din
spaţii de locuit
29. Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Monitoring of the inorganic pollutants in built indoor
environment / Monitorizarea poluanţilor anorganici în mediul interior construit
30. Vasilica Vasile, Mariana Cioncu-Puenea, Cora Stamate, Indoor air quality – volatile organic
compounds concentrations in residential spaces / Calitatea aerului interior – concentraţii de
compuşi organici volatili din spaţii rezidenţiale
II. Participarea, dr.ing. Marta Cristina Zaharia şi ing. Ioana Alexe, la întâlnirea ENBRI AC WG
care a avut loc la sediul institutului CSTB din Paris, Franţa, între 14-17 octombrie 2015, unde au
participat 11 specialiştii acusticieni reprezentanţii laboratoarelor de Acustică din institutele ENBRI
din următoarele 10 ţări: Belgia (BE, Bart Ingelaere), Franţa (FR, Chéné Jean-Baptiste), Danemarca
(DK, Birgit Rasmussen), Anglia )UK, Gary Timmins), Romania (RO, Marta Cristina Zaharia, RO,
Ioana Mihaela Alexe), Slovenia (SI, Mihael Ramsak), Elveţia (CH, Stefan Schoenwald), Polonia
(PL, Elżbieta Nowicka), Finlanda (FI, Tero Jalkanen), Spania (ES, Teresa Carrascal).
La întâlnirea ENBRI AC WG care a avut loc la sediul institutului CSTB din Paris, Franţa, au fost
abordate următoarele tematici:
 Au fost prezentate, de d-na Caroline Ann (invitat reprezentant de la AAU-Bruxelles), liniile
directoare generale, prevederi financiare, tematici şi altele, privind Programul strategic
2016-2018 din cadrul Proiectelor Europene de cercetare: Horizon2020.
 S-au stabilit câteva tematici comune propuse pentru a se aplica la call-urile din 2016 pentru
proiecte Horizon 2020 şi s-au identificat specialiştii acusticieni care să facă parte din
grupurile de lucru ale proiectelor selectate pentru aplicaţie.
În acest sens, din România, s-a stabilit că din grupul de lucru pentru tema privind Acustica
faţadelor va face parte d-na dr.ing. Marta Cristina Zaharia, iar din grupul de lucru pentru
tema privind Sănătatea şi clasificarea acustică vor face parte d-na dr.ing. Marta Cristina
Zaharia şi d-na ing. Ioana Mihaela Alexe.
 S-au discutat prevederi şi condiţii ce ar trebui stabilite într-un Test Code, în viitor, pentru
realizarea de teste interlaboratoare, Round Robin Tests (RRTs), pentru încercările acreditate
ale laboratoarelor de acustică din reţeaua de institute din ENBRI.
 S-a stabilit necesitatea formării unui grup de auditori tehnici acusticieni, care să fie
specialişti recunoscuţi la nivel european, pentru a se putea apela la aceştia în cadrul
auditurilor de acreditare şi urmărire a procesului de acreditare, în laboratoarele de acustică
din reţeaua de institute din ENBRI.
 S-a corespondat cu organizatorii întâlnirii ENBRI AC WG (ENBRI Acoustic Groupe) şi s-a
început elaborarea de documentaţie pentru propuneri de proiecte Horizon 2020 la
viitoarele competiţii europene.
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III. În perioada 27/10/2015–04/11/2015, la Ulm (Germania), s-a desfăşurat Forumul Anual al
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, la care a participat delegaţia INCD
URBAN-INCERC, formată din conf. dr. arh. Vasile Meiţă, soc. Raluca Petre şi pol. Jianca ŞtefanGorîn. În această perioadă a avut loc şi o întâlnire între membrii delegaţiei INCD URBANINCERC, 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).

Participarea d-lui Meiţă este importantă sub următoarele aspecte:
1. În 2012, în cadrul programului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică pentru
certificarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, INCD URBAN-INCERC a fost
evaluat de o echipă internaţională de experţi, care a propus calificativul A pornind de la
considerentul, prezentat în raport, că „URBAN-INCERC este un institut strategic pentru
România”, identificând domenii de cercetare de maximă importanţă pentru siguranţa şi
eficienţa în domeniul construcţiilor şi planificării urbane şi teritoriale. Participarea
institutului reprezintă atât o recunoaştere a importanţei globale şi a actualităţii temelor de
cercetare abordate, cât şi o reconfirmare a rolului INCD URBAN-INCERC de lider al
cercetării din aceste domenii.
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2. În acelaşi document, evaluatorii menţionează faptul că „s-a identificat doar un brevet
aprobat, alte 4 au fost trimise spre aprobare” şi „niciun brevet internaţional nu a fost
identificat în raportul de autoevaluare sau prezentat evaluatorilor” şi desprind concluzia că
„acesta este cel mai slab punct al rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare a INCD
URBAN-INCERC”, identificând „numărul de brevete şi fondurile rezultate din
implementarea acestora” ca pe un punct slab al activităţii de cercetare, recomandând
„pregătirea echipelor pentru a îmbunătăţi nivelul profesional şi scrierea de brevete, articole
şi proiecte”. Participarea INCD URBAN-INCERC la un eveniment de inventică de
amploare internaţională este un pas de importanţă deosebită în remedierea problemelor
semnalate de evaluatori şi afirmarea internaţională a laturii inovative a cercetării din cadrul
INCD URBAN-INCERC.
3. Aceasta este prima participare a INCD URBAN-INCERC la un salon internaţional de
inventică organizat în afara României. În afara vizibilităţii internaţionale a institutului în
contextul unei participări internaţionale de mai mare anvergură faţă de saloanele de
inventică din ţară (inclusiv cele internaţionale), participarea deschide porţile către obţinerea
unor brevete internaţionale pe baza aprecierii celorlalte invenţii participante la acest
eveniment.
4. La salon au fost prezente firme, instituţii publice şi instituţii din străinătate; prezenţa
acestora oferă oportunităţi de cooperare în domeniul cercetării pentru INCD URBANINCERC, importante mai ales în contextul lansării apelurilor pentru proiecte de cercetare
sub egida Programului Cadru Orizont 2020.
IV. Participarea INCD URBAN-INCERC la cea de-a XIV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale
INFOINVENT, Chişinău, Republica Moldova cu 21 de lucrări:
1. Adrian Alexandru Ciobanu, Soluţii termotehnice performante pentru protejarea spaţiilor
vitrate
2. Alexandru-Ionuţ Petrişor, Multi-scale, trans-disciplinary approach to spatial environmental
research and planning
3. Aurelian Gruin, Enache Felicia, Anamaria Feier, George Stanciu,Vlad Stanciu, Using
poured earth to achieve load-bearing elements in buildings
4. Claudiu-Lucian Matei, Cristian Grigoraşenco, Studiu în vederea evaluării caracteristicilor
zidăriei capelei familiei Ştirbei
5. Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Emil-Sever Georgescu, Cornelia Alecu, Adelin
Cişmelaru, Non-destructive methods and temporary seismic instrumentation for structural
safety assessment
6. Claudiu-Sorin Dragomir, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Emil-Sever Georgescu Daniela
Dobre, Cornelia Alecu, Adelin Cişmelaru, The URBAN-INCERC national strong motion
network
7. Constantin Miron, Anvelopă de clădire eco-eficientă energetic
8. Constantin Miron, Sistem de construcţie pentru clădiri civile şi industriale
9. Cornelia Baeră, Mircea Păstrav, Henriette Szilagyi, Cementitious composites with selfhealing capacity as beam-column interface material for antiseismic hybrid joint
10. Dan Constantinescu, Horia Petran, Cristian Petcu, Anvelopă cu rezistenţă termică reglabilă
şi efect parietodinamic pe evacuarea aerului
11. Gabriela Călătan, Andreea Hegyi, Studies on ways to protect the environment. The use of
vernacular construction materials
12. Gheorghe-Alexandru Bărbos, Long term bending behavior of ultra-high performance
concrete (UHPC) beams
13. Horia Constantinescu, Study regarding shear behavior of reinforcement for concrete
elements
14. Irina Popa, Alexandrina Mureşanu, A new method to predict the behaviour of anti-corrossive
protections exposed in natural environments and in laboratory accelerated conditions
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15. Livia Miron, Sistem de izolare eco-eficient energetic reralizat cu materiale naturale,
regenerabile
16. Marta Cristina Zaharia, Panou stratificat fonoizolant şi fonoabsorbant
17. Monica Cherecheş, Nelu-Cristian Cherecheş, Sistem de grile pentru dirijarea şi reglarea
debitului de aer la interiorul unei faţade ventilate
18. Oana Gherman, Marius Călin Gherman, Drying shrinkage behaviour of high strength fiber
reinforced concrete
19. Silviu Lambrache, Analiza costului pe ciclul de viaţă al construcţiilor
20. Vasile Meiţă, Criteria for the sustainable development of Danube Delta Biosphere Reserve
21. Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Calitatea aerului interior – pulberi în suspensie
din spaţii de locuit

V. 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.
VI. 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 URBANINCERC Iaşi, care a obţinut medalia de aur.
VII. 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 CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ, Director
General INCD URBAN-INCERC şi CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Director Ştiinţific INCD URBAN-INCERC.
VIII. 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 2015 cu lucrările următoare (numele autorilor din INCD URBANINCERC marcate cu caractere aldine):
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1. 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)
2. Tache A., Tache M., Chifelea C., Assessment of functional policentricity in county
residence municipalities in Romania (poster)
3. 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)
IX. Participarea d-lui CSI dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU la Şedinţa Comitetului Director
ENBRI – Reţeaua Europeană a Institutelor de cercetare în Construcţii din 5-6 noiembrie 2015 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.
X. În perioada 1-12 decembrie 2015, inclusiv transportul, a avut loc în Kaohsiung, Taiwan salonul
internaţional Kaohsiung International Invention & Design EXPO. În cadrul evenimentului au fost
expuse postere realizate de către cercetătorii din cadrul INCD URBAN-INCERC, care prezentau
invenţii brevetate sau în curs de brevetare realizate de către aceştia. INCD URBAN-INCERC a fost
reprezentat de d-l CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ, Director General INCD
URBAN-INCERC. Cu această ocazie, invenţiile expuse au primit numeroase recunoaşteri
internaţionale din partea organizatorilor şi a altor organizaţii participante la expoziţie:
1. Lucrarea Wetland planning methodology (autori: Alexandru-Ionut PETRIŞOR, Vasile MEIŢĂ)
– medalie de aur, plus:
 Medalia 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
 Medalia 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
 Medalia 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
2. Lucrarea Eco-efficient energy building envelope (autor: Constantin MIRON) – medalie de aur
3. Lucrarea Building Envelope with Variable Thermal Resistance and Parieto-Dynamic Effect on
Air Exhaust (autori: Dan CONSTANTINESCU, Horia PETRAN, Cristian PETCU) – medalie
de bronz
4. Lucrarea Self-compacting concrete (C50/60) without mineral additions, meant for precast
element manufacturing (autori: Adrian Mircea IOANI, Henriette SZILAGYI, Călin Radu
Grigore MIRCEA) – medalie de argint
De asemenea, activitatea INCD URBAN-INCERC în domeniul inventicii şi calitatea lucrărilor
expuse au fost 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
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În perioada deplasării, delegatul INCD URBAN-INCERC a participat şi la 4th International
Conference on Advanced Material Engineering & Technology, desfăşurată în paralel cu salonul, în
perioada 4-5 decembrie 2015, pentru a audia lucrările conferinţei.
În cadrul participării la salon, d-l CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. 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, d-l
prof. univ. dr. Peter Brimblecombe.
În afara acestora, d-l CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. 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.
8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii
1. 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 – 2015
2. Premiul special pentru merite deosebite ca semn de recunoaştere a invenţiilor deosebite acordat
de Asociaţia Internaţională a Inventatorilor din Korea – 2015
3. Medalie de aur de aur a Expoziţiei Europene a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT pentru
revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii – 2015
4. Certificat de apreciere al Expoziţiei Europene a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT pentru
revista Construcţii – 2015
5. Diplome şi distincţii acordate la aniversarea a 65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură
şi urbanism – 2015
6. Premiul acordat de organizaţia European Society for Quality Research cu sediul în Lausane,
Elveţia – 2015
7. Premiul special pentru realizări internaţionale în domeniul inovării din partea organizatorilor
salonului internaţional de inventică INTARG – 2015
8. Diploma de onoare pentru promovarea creativităţii din partea Sarmayeh Sazane Atieye din
Arakhs, Iran – 2015
În perioada 13-15 iunie 2015 avut loc în Londra, Marea Britanie gala de acordare a premiului
„ESQR’s Quality Achievement Award” în cadrul căruia INCD URBAN-INCERC va primi premiul
acordat de organizaţia European Society for Quality Research cu sediul în Lausane, Elveţia.
Delegaţia INCD URBAN-INCERC a fost formată din d-na ec. Mihaela SANDU, Director
Economic al INCD URBAN-INCERC şi d-l CSI/conf. univ. dr. habil. arh. Vasile MEIŢĂ, Director
General al INCD URBAN-INCERC.
Participarea delegaţiei INCD URBAN-INCERC este importantă sub următoarele aspecte:
1. ESQR’s Quality Achievement Award este o recunoaştere realizărilor ştiinţifice de importanţă
europeană. Singurul recipient român al premiului, dintre cei 78 de până acum, este SNTGH
Transgaz. European Society for Quality Research promovează eforturile depuse pentru calitate,
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bunele practici manageriale, inovaţiile tehnologice, realizările importante ale firmelor,
instituţiilor publice şi organizaţiilor din întreaga lume, mediatizând strategiile lor de succes
inclusiv prin publicaţiile editate.
2. În 2012, în cadrul programului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică pentru
certificarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, INCD URBAN-INCERC a fost
evaluat de o echipă internaţională de experţi, care a propus calificativul A pornind de la
considerentul, prezentat în raport, că „URBAN-INCERC este un institut strategic pentru
România”, identificând astfel sub-domenii de cercetare prioritare. Acordarea ESQR’s Quality
Achievement Award pentru realizări deosebite în domeniul cercetării reprezintă o recunoaştere a
importanţei globale a rezultatelor obţinute şi a excelenţei în cercetare, reconfirmând rolul INCD
URBAN-INCERC de lider al cercetării din domeniile sale de activitate.
3. La eveniment au fost prezente firme, instituţii publice şi organizaţii din întreaga lume; prezenţa
acestora oferă oportunităţi de cooperare în domeniul cercetării pentru INCD URBAN-INCERC,
importante mai ales în contextul lansării apelurilor pentru proiecte de cercetare sub egida
Programului Cadru Orizont 2020.
4. În afara responsabilităţilor sale de gestionare a activităţii ştiinţifice a INCD URBAN-INCERC,
d-l Vasile Meiţă este un cercetător consacrat în domeniul interdisciplinar al studiului habitatului
uman (inclusiv prin studiile de masterat în ecotehnie şi teza de doctorat). D-na Mihaela Sandu a
depus eforturi considerabile pentru a asigura continuarea cu succes a activităţilor ştiinţifice ale
INCD URBAN-INCERC în condiţiile crizei economice. Participarea celor doi constituie o
încununare a eforturilor depuse, conducând la recunoaşterea internaţională prin acest premiu.

8.4. Prezentarea activitătii de mediatizare
În 2015 activitatea de mediatizare a inclus:
- Mediatizarea conferinţelor organizate de institut prin prezenţa televiziunilor, inclusiv
interviuri cu conducerea şi specialiştii institutului
- Interviu acordat de Directorul Ştiinţific Radio România Cultural referitor la activitatea
institutului
- Apariţia în media a d-lui CSI dr. ing. Emil-Sever Georgescu, Director ECBR, cu intervenţii
legate de domeniul protecţiei seismice şi prevenirii dezastrelor
- Publicarea articolului: Petrişor AI, Voica M, Meiţă V (2015), INCD URBAN-INCERC, teme
şi programe de cercetare teritorială, Urbanismul. Serie nouă 19:88-91
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8.5. Prestigiul profesional al cercetătorilor institutului
8.5.1. Cursuri şi prelegeri susţinute de cercetători
1) Păstrav M (2015), Patologia si reabilitarea constructiilor de beton armat – lucrari Master
an 1, UTCN
2) Szilagyi H (2015), Tehnologii moderne de realizare a betoanelor, Master anul I, Domeniul
de studiu: Inginerie civilă, Specializarea: Construcţii durabile de beton (14 Cursuri, 14
Laboratoare), UTCN
3) Petrişor AI (2015), Analize de mediu şi evaluare de impact, semestrul al II-lea, masterate,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
4) Petrişor AI, Statistică urbană şi analiză de mediu, începând din semestrul al II-lea al anului
universitar 2006-2007, programele Proiectare şi planificare urbană şi Amenajarea şi
planificarea peisajului (Bucureşti) şi 2014-2015, programul Urbanism şi administrarea
teritoriului (Sibiu)
5) Petrişor AI, Abordare şi metode de cercetare, începând din semestrul I al anului universitar
2011-2012, programele Proiectare urbană, Management urban pentru oraşe competitive,
Peisaj şi teritoriu, Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională şi Mobilitate urbană
6) Petrişor AI, Ecologia sistemelor teritoriale, începând din semestrul I al anului universitar
2015-2016 (doctorat)
7) Petrişor AI (2015), Instruire în domeniul autoratului ştiinţific, INCD URBAN-INCERC,
Bucureşti, România, 17-19 iunie 2015
8) Petrişor AI (2015), Publici sau pieri - slogan sau realitate?, Facultatea de Urbanism,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 29 aprilie 2015
9) Lalu O. (2015), Comportarea la acţiunea focului a elementelor de placări exterioare cu
termoizolaţie din polistiren utilizate la reabilitarea termică a construcţiilor, Universitatea
Tehnică Cluj Napoca (UTCN), Cluj Napoca, 27 martie 2015
10) Lalu O. (2015), Soluţii durabile de reabilitare termică a faţadelor clădirilor, cu grad ridicat
de securitate la incendiu, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB),
Bucureşti, 17 iulie 2015
11) Lalu O. (2015), Evaluarea răspunsului la acţiunea focului pentru sistemele de placări
exterioare combustibile, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- Facultatea de
Pompieri, Bucureşti, 3 iunie 2015
12) Gruin A. (2015), Lucrări practice de laborator: Beton, Beton armat, Universitatea
“Politehnica” Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentului C. C. I.
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Din N, Essomè-Koum GL, Tsolocto A, Akusa-Akongnwi D, Messomo AJ, Ndjocke OS,
Nga-Nnanga E (2015), Environmental and social management plan implementation of the
Upper Mefou watershed in Cameroon, în: Proceedings of the 14th International
Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September
2015, lucrarea nr. 301, 6 pag. (articol citat: Petrişor AI, Ianoş I, Tălângă C (2010), Land
cover and use changes focused on the urbanization processes in Romania, Environmental
Engineering and Management Journal 9(6):765-771 (ISSN 1582-9596, clasificarea revistei
conform CNCSIS în 2011: cotată ISI - categoria A, cod 148, factorul de impact în 2014:
1,065, scorul de influenţă al articolului în 2014: 0,069))

C19)

Costa L, Hildén M, Kropp J, Böttcher K, Fronzek S, Swart R, Otto J, McCormick N,
Radojevic M, Lückenkötter J, Keup-Thiel E, Luojus K, Törhönen A, Attila J, Pirtonen H,
Singh T, Mattila OP, Pöyry J, Sanchez E, Attil J (2015), A review of climate impact
indicators across themes: Description of strengths, weaknesses, technical requirements
and mismatches from user expectations, CLIPC Deliverable (D-N°: 7.1), European
Commission’s Seventh Framework Programme (FP7) - Capacities, 74 pag. (articol citat:
Greiving S, Flex F, Lindner C, Lückenkötter J, Schmidt-Thomé P, Klein J, Tarvainen T,
Jarva J, Backman B, Luoma S, Langeland O, Langset B, Medby P, Davoudi S, Tranos E,
Holsten A, Kropp J, Walter C, Lissner T, Roithmeier O, Klaus M, Juhola S, Niemi P,
Peltonen L, Vehmas J, Sauri D, Serra A, Olcina J, March H, Martín-Vide J, Vera F,
Padilla E, Serra-Llobet A, Csete M, Pálvölgyi T, Göncz A, Király D, Schneller K, Staub
F, Peleanu I, Petrişor AI, Dzurdzenik J, Tesliar J, Visy E, Bouwman A, Knoop J,
Ligtvoet W, van Minnen J, Kruse S, Pütz M, Stiffler M, Baumgartner D (2011), ESPON
Climate: Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies.
Applied Research Project 2013/1/4. Final Report. Version 31/5/2011. Scientific Report,
ESPON & IRPUD, TU Dortmund, 290 pag., ISBN 978-2-919777-04-4)
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C20)

Danciu MI, Irimie S, Boatca ME (2015), Strategic Social Entrepreneurship between
Public and Corporate Management In The Context of Former Romanian Mining Colonies,
în: Soliman KS (Ed.), Innovation vision 2020: From regional development sustainability
to global economic growth, International Business Information Management Association,
Norristown, PA, SUA, ISBN 978-0-9860419-4-5, pag. 1950-1959 (articol citat: Petrişor
AI (2010), The Theory and Practice of Urban and Spatial Planning in Romania:
Education, Laws, Actors, Procedures, Documents, Plans, and Spatial Organization. A
Multiscale Analysis, Serbian Architectural Journal 2(2):139-154 (ISSN 1821-3952,
indexată în bazele de date Serbian Citation Index şi WorldCat))

C21)

Boncea I. (2015), Turning Brain Drain into Brain Gain: Evidence from Romania's
Medical Sector, Procedia Economics and Finance 20Ş 80-87 [ISSN: 2212-5671, indexată
ScienceDirect] (lucrare citată: Sandu D., Bojincă M., Grigoraş V.,Mihai A.I., Şerban M.,
Ştefănescu M., Toth G., Tufiş P. (2009), Comunităţi Româneşti în Spania, Fundaţia Soros
Romania,
disponibil
la
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Comunitati%20romanesti%20in%20Spania.pdf,
integral)

C22)

Sănduleasa B., Matei A. (2015), Effects of parental migration on families and children in
post-communist Romania, Revista de Șiinţe Politice No 46, 2015:196-207 [ISSN: 1584224X, indexată EbscoHost, ProQuest, IndexCopernicus, DOAJ, Intute, KVK, Gale
Cengage Learning] (lucrare citată: Toth G., Toth A., Voicu O., Ștefănescu M.(2007),
Efectele migraţiei: copii rămaşi acasă, Soros Foundation Romania, disponibil la
http://copiisinguriacasa.ro/wpcontent/themes/csa/doc/Efectele%20migratiei_copiii%20ramasi%20acasa_Fundatia%20S
oros.pdf)

C23)

Sehnalek S., Zalesak M., Vincenec J., Oplustil M., Chrobak P. (2015), Ground-Coupled
Heat Transfer Test Cases as ranking simulation software, WSEAS Transactions on
Information Science and Applications 12:11-21 [E-ISSN 2224-3402, indexată în bazele de
date Academic Journal Catalogue (AJC), American Mathematical Society (AMS), Cabell
Publishing, CiteSeerx, Cobiss, Compendex®, EBSCO, EBSCOhost / Academic Search
Research and Development, EBSCOhost / Applied Science and Technology Source,
EBSCOhost / Engineering Source, EBSCOhost / TOC Premier™, EBSCOhost /
Engineering Collection, Electronic Journals Library, ELSEVIER®, Engineering Index
(EI), Engineering Village, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBASE Index, Inspec /
The IET, Microsoft Academic Search System, RoMEO Database / University of
Nottingham, UK, SAO/NASA Astrophysics Data System, SCIRUS, SCOPUS®, SWETS, The
Collection of Computer Science Bibliographies, The Index of Information Systems
Journals, TIB/UB / German National Library of Science and Technology, Ulrich's
International Periodicals Directory, WorldCat OCLC] (articol citat: Cherecheş M.,
Popovici C., Cherecheş N.-C. (2010), Experimental and Numerical Approach of the
Thermal Conductivity of Building Façade Materials, WSEAS Transactions on Heat and
Mass Transfer 5(1):103-112 [ISSN 1790-5044, indexată în bazele de date BASE Bielefeld Academic Search Engine, Chemical Abstracts Service (CAS) / American
Chemical Society, Cobiss, DKUM / Digital Library of the University of Maribor, EBSCO,
EBSCOhost / Academic Search Research and Development, EBSCOhost / Applied Science
and Technology Source, EBSCOhost / Engineering Collection, EBSCOhost / Engineering
Source, EBSCOhost / TOC Premier™, ELSEVIER®, Google Scholar, Index Copernicus,
InfoBASE Index, Inspec / The IET, Microsoft Academic Search System, Penn Libraries
Catalog, RoMEO Database / University of Nottingham, UK, SCIRUS, SCOPUS®,
SWETS, Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat OCLC, Zetoc Mimas /
The University of Manchester])
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C24)

Cucoş (Dinu) A.,Cosma C., Dicu T., Papp B., Horju-Deac C. (2015), Ventilation systems
for indoor radon mitigation in energy-efficient houses, ECOTERRA - Journal of
Environmental Research and Protection 12(3):14-20, online ISSN 2248-3128 (articol citat:
Pavel V., Vasilache M., Cherecheş M. (2006), Consideraţii asupra economiei de energie
în clădirile din România (1974-2004), Masa rotundă „Dezvoltarea durabilã în construcţii
civile sub impactul modificarilor climatice, preţului crescând al energiei şi riscului
seismic” organizată de Academia de Ştiinţe Tehnice, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"
Iaşi, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Iaşi, 19 mai 2006)

8.5.4. Alte dovezi de prestigiu profesional
Perioada

Instituţie sau comisie

ENBRI Working Group
„Acoustics” (WG AC) ENBRI WG AC –
Întâlnire a
reprezentanţilor
Laboratoarelor de
15-16
octombrie Acustica Construcţiilor
din toate institutele din
2015
ENBRI, gazdă institutul:
CSTB/France,
Laboratoire d'acoustique
(LABE), localitatea
Paris, Franţa
ENBRI Working Group
“Acoustics” (WG AC) ENBRI WG AC –
Întâlnire a
reprezentanţilor
Laboratoarelor de
Aprilie
Acustica Construcţiilor
2015
din toate institutele din
ENBRI, gazdă institutul:
IETcc/CSIC Instituto de
Ciencias de la
Construcción Eduardo
Torroja, Madrid, Spania
2015
CT 276 - ASRO
2015
CT 274 - ASRO

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Reprezentant INCD, participant la
Întâlnirea reprezentanţilor
Laboratoarelor de Acustica
Construcţiilor din toate institutele
din organizaţia internaţională
ENBRI

Ioana Mihaela ALEXE

Reprezentant INCD, participant la
Întâlnirea reprezentanţilor
Laboratoarelor de Acustica
Construcţiilor din toate institutele
din organizaţia internaţională
ENBRI.

Marta Cristina
ZAHARIA

Secretar
Membru

2015

CTS 11 - MDRAP

Membru

2015

CT 276 - ASRO

Membru
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Ioana Mihaela ALEXE
Ioana Mihaela ALEXE
Marta Cristina
ZAHARIA
Marta Cristina
ZAHARIA

Perioada

Instituţie sau comisie

EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, - European
14-16 mai
Exhibition of Creativity
2015
and Innovation, Iaşi,
România, 14-16 mai
2015

ENBRI Working Group
„Acoustics” (WG AC) ENBRI WG AC –
Întâlnire a
reprezentanţilor
15-16
Laboratoarelor de
octombrie Acustica Construcţiilor
2015
din toate institutele din
ENBRI, gazdă institutul:
CSTB/France,
Laboratoire d'acoustique
(LABE), localitatea
Paris, Franţa
CTC 343 „Bases of
Building Design and
2015
Structural Eurocodes”,
ASRO
Engineering Structures
(Elsevier, indexed in
2015
Thomson Reuters - ISI)
Structural Engineering
and Mechanics (Techno
2015
Press, indexed in
Thomson Reuters - ISI)
Computer Applications
in Earthquake
2015
Engineering (Wiley,
indexed in Thomson
Reuters - ISI)

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Medalia de aur a Expoziţiei
Internaţionale Specializate
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, categoria „cercetare
inovativă” - European Exhibition of
Creativity and Innovation, pentru
lucrarea:
Zaharia M.C. (2015), Soundabsorbing and insulating layered
panel

Marta Cristina
ZAHARIA

Reprezentant INCD, participant la
Întâlnirea reprezentanţilor
Laboratoarelor de Acustica
Construcţiilor din toate institutele
din organizaţia internaţională
ENBRI

Marta Cristina
ZAHARIA

Membru

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

2015

Gradevinar (ISI)

2015

Frontiers (Elveţia - BDI) Referent

2015
2015

Open Journal of Civil
Engineering (BDI)
The Open Construction
& Building Technology
Journal (SCOPUS)

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Referent

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Referent
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Perioada
2015

2015

Instituţie sau comisie
Engineering Structures
(ISSN 0141-0296, cotată
ISI, FI(2014)=1,767
Springer Plus Editorial
Board (indexat WOSISI)

14-16 mai EUROINVENT 2015,
2015
Iaşi, România

14-16 mai EUROINVENT 2015,
2015
Iaşi, România

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Referent de specialitate (distins de
editura Elsevier cu calificativul de
Outstanding Reviewer)

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru în Comitetul Editorial

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Medalia de aur pentru lucrarea
Multi-hazard scenarios and impact
mapping for risk mitigation to
earthquakes & other extreme
actions in a protected area of
Bucharest
Medalia de aur pentru lucrarea
Multi-hazard scenarios and impact
mapping for risk mitigation to
earthquakes & other extreme
actions in a protected area of
Bucharest

Comportarea in situ a
Membru
Construcţiilor
Membru în Comitetul
Ştiinţific al 3rd
International Conference
„The Importance of
Place”- 21st Century
heritage without borders
2015
Membru
- Sustainability and
heritage in a world of
change, BHCICOP 2015,
Mostar, BosniaHerzegovina, 21-24 Oct.
2015.
Medalia de argint pentru lucrarea:
Assesment of physical and
14-16 mai EUROINVENT 2015,
mechanical performances of
2015
Iaşi, România
stabilized road structures using
composite ecological products
Societatea Româna de
2015
Membru
Geotehnică şi Fundaţii
Comisia Naţională
Comportarea in situ a
2015
Membru
Construcţiilor C.N.C. is
C.
Societătea Internaţionala
de Mecanica
2015
Membru
Pământurilor şi Inginerie
Geotehnică
2015
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Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Cornelia Florentina
DOBRESCU
Cornelia Florentina
DOBRESCU
Horia
CONSTANTINESCU

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Perioada
2015

2015

2015

2015

2015

2015
2015
2015

2015

Instituţie sau comisie
Comitetul Tehnic de
Specialitate nr. 6
„Geotehnică şi Fundaţii
din cadrul MDRAP
Membru în Comitetul
Ştiinţific al 3rd
International Conference
„The Importance of
Place”- 21st Century
heritage without borders
- Sustainability and
heritage in a world of
change, BHCICOP 2015,
Mostar, BosniaHerzegovina, 21-24
octombrie 2015
Comitetul Tehnic si
Stiintific nr. 5 al
Ministerului Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice
Comitetul Tehnic si
Stiintific nr. 8 al
Ministerului Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice
Comitetul Tehnic si
Stiintific nr. 14 al
Ministerului Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei Publice
Comitetul CT 347Zidarii ASRO
Europen Centre of
Building Rehabilitation
International Masonry
Society
EUROINVENT 2015,
Iaşi, România

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru supleant

Claudiu Lucian MATEI

Membru supleant

Claudiu Lucian MATEI

Membru supleant

Claudiu Lucian MATEI

Membru

Claudiu Lucian MATEI

Membru

Claudiu Lucian MATEI

Membru

Claudiu Lucian MATEI

Medalia de bronz pentru Study
regarding shear behavior of
reinforcement for concrete
elements

Horia
CONSTANTINESCU

Asociaţia Generală a
Horia
Inginerilor din România Membru
2015
CONSTANTINESCU
AGIR
The 7th edition of
Medalia de aur pentru lucrarea
14-16 mai European Exhibitions of Studies on ways to protect the
Gabriela CĂLĂTAN
2015
Creativity and Innovation environment. The use of vernacular
EUROINVENT 2015
construction materials
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Perioada
2015

2015

2015
2015
2015

2015

2015
2015

2015

2015
2015

2015

2015
2015

2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Acta Technica
Napocensis (ISSN 1221- Referent de specialitate
5848)
Medalia de aur pentru lucrarea
The 7th edition of
Cementitious composites with selfEuropean Exhibitions of
healing capacity as beam-column
Creativity and Innovation
interface material for antiseismic
EUROINVENT 2015
hybrid joint
RILEM
Membru
AGIR
Membru
Comisia Naţională
Comportarea in situ a
Membru
Construcţiilor C.N.C. is
C.
Comisia pentru
schimbări în acoperirea şi
utilizarea terenului a
Membru
Uniunii Geografice
Internaţionale
Asociaţia Profesională a
Membru
Urbaniştilor din România
Societatea pentru
ecologie urbană (sediul Membru
în Austria) (nr. RO03)
OtherWays Management
Association Club
(legitimaţie A 2450-00- Membru
14)
Asociaţia Arhitecţilor
Membru
Şefi de Judeţe
Registrul Urbaniştilor din Membru al subcomisiei pentru
formare profesională, stagiu şi
România
cercetare (din 2013)
Societatea pentru
cercetare ştiinţifică
Membru
Sigma XI (nr.
20021320002)
Societatea Meteorologică
Membru
Română
Societatea română de
ecologie (legitimaţie
Membru
AA086)
Registrul Naţional al
Experţilor în
Învăţământul Superior şi Membru
Cercetare (anexa 1, lista
2, poziţia 176)
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Persoana
Mircea PĂSTRAV

Mircea PĂSTRAV

Mircea PĂSTRAV
Mircea PĂSTRAV
Mircea PĂSTRAV

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Perioada

Instituţie sau comisie

Al X-lea simpozion
internaţional Mediul
actual şi dezvoltarea
durabilă, Iaşi
Al VII-lea simpozion
internaţional de geografie
29-31 mai
Landscapes: perception,
2015
knowledge, awareness
and action
Al VII-lea simpozion
internaţional de geografie
30 mai
Landscapes: perception,
2015
knowledge, awareness
and action
A II-a ediţie a conferinţei
23-24
internaţionale DeDuCoN
aprilie
– INCERCOM,
2015
Chişinău, Moldova
LE:NOTRE Institute
21-25
Landscape Forum
aprilie
(Re)Discovering the
2015
Emerald Necklace
A doua ediţie a ICAR 26-29
Conferinţa Internaţională
martie
Re[Search] through
2015
Architecture ICAR 2015
A doua ediţie a ICAR 26 martie Conferinţa Internaţională
2015
Re[Search] through
Architecture ICAR 2015
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
16 mai
Universitatea Alexandru
2015
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
5 iunie
2015

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Moderator al sesiunii Geomatica în
cercetarea mediului / biodiversitate
şi arii protejate

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Membru al Comitetului Ştiinţific

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Moderator al sesiunii 15:00-17:00,
Sala 1

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Membru al Comitetului Ştiinţific

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Referent de specialitate (postere)

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Membru al Comitetului Ştiinţific

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Moderator al secţiunii 03_Archive Utopia - Events. Built / Unbuilt.
Topic 1: Social and Community

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Medalia de aur a expoziţiei
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, categoria „cercetare
inovativă” pentru lucrarea: Petrişor
AI (2015), Multi-scale, transdisciplinary approach to spatial
environmental research and
planning, EUROINVENT European Exhibition of Creativity
and Innovation, Iaşi, România, 1416 mai 2015

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
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Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

16 mai
2015

Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România

Medalia de aur a expoziţiei
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, categoria „cărţi şi
reviste” pentru lucrarea: Meiţă V
(Redactor şef), Petrişor AI
(Secretar general de redacţie) (2010
- prezent), Urbanism. Arhitectură.
Construcţii (ISSN 2069-0509,
trimestrială), disponibilă la
http://uac.incd.ro/index.htm

Vasile MEIŢĂ
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

16 mai
2015

Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România

16 mai
2015

2015
Ianuarie
2015

Certificat de apreciere al expoziţiei
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, categoria „cărţi şi
reviste” pentru lucrarea: Petrişor
AI (2014), Abordare şi metode de
cercetare cu elemente de autorat
ştiinţific, 174 pag., Editura
Universitară „Ion Mincu”,
Bucureşti, România (cod CNCSIS
257 / cod CNCS PN-II-ACREDED-2011-0088 - categoria B),
ISBN 978-606-638-107-9
Certificat de apreciere al expoziţiei
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Europe Direct Iaşi,
Innovation, categoria „cărţi şi
Forumul Inventatorilor
reviste” pentru lucrarea: Petrişor
din România,
AI, Meiţă V (Editori) (2013),
Universitatea Tehnică
Challenges for Romania within
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Horizon 2020 - The EU framework
Universitatea Alexandru
program for research and
Ioan Cuza - Iaşi,
innovation 2014-2020. Preparing
EUROINVENT European partnering in research
European Exhibition of
and technological development for
Creativity and
sustainable constructions and built
Innovation, Iaşi,
environment. Abstract Proceedings,
România
270 pag., Editura INCD URBANINCERC, Bucureşti, România,
ISBN 978-606-8165-17-2
International Academic
Membru
Forum (IAFOR) Board
Fifth Annual Asian
Conference on
Referent principal de specialitate
Sustainability, Energy
and the Environment
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Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Vasile MEIŢĂ
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

7th LUMEN
International Conference:
2015
Referent de specialitate
MEPDEV 2015,
Târgovişte, România
Diplomă de onoare cu ocazia ediţiei
Universitatea Alexandru aniversare a Simpozionului
5 iunie
Ioan Cuza din Iaşi,
Internaţional Present Environment
2015
and Sustainable Development, a XRomânia
a ediţie
Septembrie Buletinul INCERCOM
Referent de specialitate
2015
(ISSN 1857-3762)
Revista română de
Septembrie
bioetică (ISSN 1583Referent de specialitate
2015
5170)
A doua ediţie a ICAR Ianuarie
Conferinţa Internaţională
Referent de specialitate
2015
Re[Search] through
Architecture ICAR 2015
Asian Conference on
Sustainability, Energy
2015
and the Environment
Senior Reviewer
2015 / International
Academic Forum
Asian Conference on
Sustainability, Energy
12 iunie
and the Environment
Prezentator special (spotlight)
2015
2015 / International
Academic Forum
Departamentul Proiectare
Urbană şi Peisagistică, Membru al comisiei de concurs
29 iunie
Universitatea de
pentru ocuparea postului de asistent
2015
Arhitectură şi Urbanism universitar
"Ion Mincu", Bucureşti
Atelierul româno-german
Role of transport
infrastructure in the
14 iulie
national spatial planning
Organizator
2015
system. Focus on
Romania, INCD
URBAN-INCERC,
Bucureşti, România
Octombrie Journal of Urban and
Referent de specialitate
2015
Landscape Planning
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Persoana
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR
Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Perioada

Instituţie sau comisie

Ianăşi L, Chestionar (1),
întrebări (3), personaje
(15+1) şi citate (30+1)
în căutarea cercetării în
2015
urbanism şi amenajarea
teritoriului, Urbanismul.
Serie nouă, nr. 19, pag.
49-55
Agenţia pentru
Proprietate Intelectuală,
Chişinău, Moldova 27
Expoziţia Internaţională
noiembrie
Specializată
2015
INFOINVENT,
Chişinău, Moldova, 2428 noiembrie 2015

Nominalizarea sau rolul

Menţiune ca expert

Medalia de aur a Expoziţiei
Internaţionale Specializate
INFOINVENT, categoria „produse
şi servicii inovative” pentru
lucrarea: Petrişor AI (2014), Multiscale, trans-disciplinary approach
to spatial environmental research
and planning
Medalia de aur şi premiul
Thailandei pentru cea mai bună
invenţie internaţională acordate
pentru excelenţă în inventică
Decembrie Consiliul Naţional al
lucrării Petrişor AI, Meiţă V
2015
Cercetării din Thailanda (2015), Wetland planning
methodology, Kaohsiung
International Invention and Design
Expo, 4-6 decembrie 2015, Taipei,
Taiwan
Medalia de aur şi premiul pentru
excelenţă în inventică ca
recunoaştere a realizării
remarcabile şi eforturilor neobosite
Asociaţia Universitară
în domeniul inventicii acordate
Decembrie pentru Inventică din
lucrării de excelenţă Petrişor AI,
2015
Coreea
Meiţă V (2015), Wetland planning
menţionate
methodology, Kaohsiung
International Invention and Design
Expo, 4-6 decembrie 2015, Taipei,
Taiwan
Medalia de aur şi premiul pentru
deschiderea de drumuri în inventică
Reţeaua Forumului
acordate lucrării de excelenţă
Decembrie Internaţional pentru
Petrişor AI, Meiţă V (2015),
2015
Proprietate Intelectuală Wetland planning methodology,
din Japonia
Kaohsiung International Invention
and Design Expo, 4-6 decembrie
2015, Taipei, Taiwan

176

Persoana

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Vasile
MEIŢĂ

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Vasile
MEIŢĂ

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Vasile
MEIŢĂ

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Medalia de aur a expoziţiei
internaţionale de inventică şi design
din Kaohsiung, Taiwan pentru
Asociaţia Internaţională
lucrarea Petrişor AI, Meiţă V
Decembrie de Inventică şi
(2015), Wetland planning
2015
Proprietate Intelectuală
methodology, Kaohsiung
din Taiwan
International Invention and Design
Expo, 4-6 decembrie 2015, Taipei,
Taiwan
23
Cafeneaua de Ştiinţă,
Invitat în emisiunea dedicată
noiembrie Radio Cultural,
prezentării INCD URBAN2015
Bucureşti, România
INCERC
Bucharest Science
Festival, seria de
27
dezbateri şi conferinţe
Invitat dezbatere Care este
septembrie
Magia realităţii, Librăria valoarea biodiversităţii?
2015
Humanitas şi Institutul
Francez
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi, a X-a Diplomă de onoare cu ocazia ediţiei
aniversare a Simpozionului
5 iunie
ediţie a simpozionului
2015
internaţional Mediul
Internaţional Present Environment
and Sustainable Development
actual şi dezvoltarea
durabilă, Iaşi, România
Reprezentant institut INCD
2015
EOTA
URBAN-INCERC
Asociaţia de Securitate la
2015
Membru
Incendiu (ASI)
EUROINVENT 2015,
Medalia de aur pentru lucrarea:
the 7th Edition of
New sustainable solutions for fire
2015
European Exhibition of
performance improvement of
Creativity and Inovation,
combustible façades.
Iaşi, România
2015
ASRO - CT 217
Membru
ECBR- Centrul European
pentru Reabilitarea
2015
Cladirilor din cadrul
Membru
Acordului EUR-OPA
Hazarduri Majore

14-16 mai EUROINVENT IAŞI
2015
2015

Medalia de bronz pentru lucrarea
Inorganic pollutants in indoor air
of Bucharest office spaces. Case
study
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Persoana

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR, Vasile
MEIŢĂ

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Alexandru-Ionuţ
PETRIŞOR

Cristian
GRIGORAŞENCO
Octavian LALU

Octavian LALU

Octavian LALU

Daniela DOBRE

Mihaela ION, Alina
DIMA, Cora
STAMATE, Vasilica
VASILE, Mihaela ION,
Mariana CIONCUPUENEA

Perioada

Instituţie sau comisie

14-16 mai EUROINVENT IAŞI
2015
2015

14-16 mai EUROINVENT IAŞI
2015
2015

2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

23 iunie
2015

2015

2015

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Mihaela ION, Alina
DIMA, Cora
Medalia de bronz pentru lucrarea
STAMATE, Vasilica
Particles matter in indoor air of the
VASILE, Mihaela ION,
residential spaces
Mariana CIONCUPUENEA
Medalie de bronz pentru lucrarea A
new possibility to predict the
behaviour of high – performance
Irina POPA
anticorrossive protections applied
Alexandrina
on steel after their exposure in
MUREŞANU
natural aggressive environments,
respectively in laboratory
accelerated conditions

Grupa Specializată nr. 3:
“Protecţii la foc,
Preşedinte-evaluarea lucrărilor din
termotehnică, acustică,
domeniul aferent grupei
Mihaela ION
protecţii hidrofuge şi
specializate
învelitori” din INCD
URBAN INCERC
ASRO/CT 157
Membru
Irina POPA
ASRO/CT 321
Membru
Irina POPA
Registrul Urbaniştilor din
Membru
Alexandrina RETEGAN
România
Grupa Specializată nr.4 Preşedinte
Vasilica VASILE
ASRO - CT 335
(corespondent al CEN
Preşedinte
Vasilica VASILE
350)
AGIR
Membru
Henriette SZILÁGYI
CNCisC
Membru
Henriette SZILÁGYI
Session Chairman – secţiunea
Sesiunii a 2-a, secţiunea Green
Design and Sustainable
SGEM 2015, Albena,
Architecture, prima parte a secţiunii Henriette SZILÁGYI
Bulgaria
Environmental Legislation,
Multilateral Relations and Funding
Opportunities
Salonul Internaţional al Medalie de aur pentru lucrarea:
Cercetării, Inovării şi
Ioani A. M., Szilagyi H., Mircea C.
Inventicii PRO INVENT R. G., Beton autocompactant (C
Henriette SZILÁGYI
Cluj-Napoca – 25-27
50/60) fără adaosuri minerale,
martie 2015
destinat industriei de prefabricate
Salonul Internaţional al
Medalie de aur pentru lucrarea:
Cercetării, Inovării şi
Puskas A., Corbu O., Szilagyi H.,
Inventicii PRO INVENT
Henriette SZILÁGYI
Beton rutier cu deseuri minerale si
Cluj-Napoca – 25-27
de textile
martie 2015
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Perioada

Nominalizarea sau rolul

Persoana

2015

EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România

Medalie de aur pentru lucrarea:
Baeră C., Păstrav M., Szilagyi H.,
Cementitious composites with selfhealing capacity as beam-column
interface material for antiseismic
hybrid joint

Henriette SZILÁGYI
Cornelia BAERĂ
Mircea PĂSTRAV

2015

Societatea Romana de
Geotehnica si Fundatii
SRGF

Membru

2015

International Exhibition
of Economic and
Scientific Innovations –
INTARG, Cracovia,
Polonia

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Instituţie sau comisie

Felicia ENACHE

Medalie de aur pentru lucrarea:
Ioani A. M., Szilagyi H., Mircea C.
R. G., Self-compacting concrete
Henriette SZILÁGYI
(C50/60) without mineral additions,
meant for precast element
manufacturing
International Exhibition Medalie de argint pentru lucrarea:
of Economic and
Măgureanu C., Corbu O.-C., Şoşa
Scientific Innovations – I., Szilagyi H., Hegheş B.-H.,
Henriette SZILÁGYI
INTARG, Cracovia,
Ultra-high performance concrete
Polonia
and casting procedure
„EUROINVENT – 7th
European Exhibition of Medalia de argint pentru lucrarea
Creativity and
Felicia ENACHE
Using poured earth to achieve
Innovation”, Iaşi,
load-bearing elements in buildings
România
Session chairman, secţiunea
Conferinţa Internaţională Exploration and Mining,
Multidisciplinară SGEM Hydrogeology, Engineering
Felicia ENACHE
2015, Albena, Bulgaria, Geology and Geotechnics, Applied
16-25 iunie 2015
and Environmental Geophysics,
Mineral Processing
International Society for
Soil Mechanics and
Membru
Felicia ENACHE
Geotechnical
Engineering ISSMGE
„EUROINVENT – 7th
European Exhibition of Medalia de argint pentru lucrarea
Creativity and
Using poured earth to achieve
Aurelian GRUIN
Innovation”, Iaşi,
load-bearing elements in buildings
România
Societatea Romana de
Geotehnica si Fundatii Membru
Aurelian GRUIN
SRGF
„EUROINVENT – 7th
European Exhibition of Medalia de argint pentru lucrarea
Creativity and
Using poured earth to achieve
Anamaria Ioana FEIER
Innovation”, Iaşi,
load-bearing elements in buildings
România
Asociatia de Sudura din
Membru
Anamaria Ioana FEIER
Romania
179

Perioada
2015
2015
2015

2015

2015

16 mai
2015

16 mai
2015

2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

SALVPOD (Asociatie) Membru (censor)
Anamaria Ioana FEIER
AASCIT
Membru
Anamaria Ioana FEIER
OtherWays Management
Association Club
Vasile MEIŢĂ
(legitimaţie A 2450-00- Membru
14)
Comparative analysis of
the construction sector
Romania-European
Union, EUROINVENT Medalie de bronz
Silviu LAMBRACHE
European Exhibition of
Creativity and
Innovation, 14-16 mai
2015, Iaşi
Registrul Urbaniştilor din
Membru
Vasile MEIŢĂ
România
Europe Direct Iaşi,
Medalia de aur a expoziţiei
Forumul Inventatorilor EUROINVENT - European
din România,
Exhibition of Creativity and
Universitatea Tehnică
Innovation, categoria „cercetare
Gheorghe Asachi - Iaşi şi inovativă” pentru lucrarea: Meiţă V
Universitatea Alexandru (2015), Criteria for the sustainable
Vasile MEIŢĂ
Ioan Cuza - Iaşi,
development of Danube Delta
EUROINVENT Biosphere Reserveg,
European Exhibition of EUROINVENT - European
Creativity and
Exhibition of Creativity and
Innovation, Iaşi,
Innovation, Iaşi, România, 14-16
România
mai 2015
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor Medalia de aur a expoziţiei
EUROINVENT - European
din România,
Universitatea Tehnică
Exhibition of Creativity and
Gheorghe Asachi - Iaşi şi Innovation, categoria „cărţi şi
Universitatea Alexandru reviste” pentru lucrarea: Meiţă V
Vasile MEIŢĂ
(2015), Metamorfoza spaţiului
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT deltaic, 215 pag., Editura INCD
European Exhibition of URBAN-INCERC, Bucureşti,
Creativity and
România, ISBN 978-606-8165-134
Innovation, Iaşi,
România
Ordinul Arhitecţilor din
Membru
Vasile MEIŢĂ
România
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Perioada

16 mai
2015

2015

16 mai
2015

16 mai
2015

2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Certificat de apreciere al expoziţiei
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Europe Direct Iaşi,
Innovation, categoria „cărţi şi
Forumul Inventatorilor
reviste” pentru lucrarea: Petrişor
din România,
AI, Meiţă V (Editori) (2013),
Universitatea Tehnică
Challenges for Romania within
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Horizon 2020 - The EU framework
Universitatea Alexandru
program for research and
Ioan Cuza - Iaşi,
innovation 2014-2020. Preparing
EUROINVENT European partnering in research
European Exhibition of
and technological development for
Creativity and
sustainable constructions and built
Innovation, Iaşi,
environment. Abstract Proceedings,
România
270 pag., Editura INCD URBANINCERC, Bucureşti, România,
ISBN 978-606-8165-17-2
International Academic
Membru
Forum (IAFOR) Board
Europe Direct Iaşi,
Medalia de aur a expoziţiei
Forumul Inventatorilor
EUROINVENT - European
din România,
Exhibition of Creativity and
Universitatea Tehnică
Innovation, categoria „cărţi şi
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
reviste” pentru lucrarea: Meiţă V
Universitatea Alexandru
(Redactor şef), Petrişor AI
Ioan Cuza - Iaşi,
(Secretar general de redacţie) (2010
EUROINVENT - prezent), Urbanism. Arhitectură.
European Exhibition of
Construcţii (ISSN 2069-0509,
Creativity and
trimestrială), disponibilă la
Innovation, Iaşi,
http://uac.incd.ro/index.htm
România
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Medalie de aur pentru lucrarea
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Experimental device for
Universitatea Alexandru
determining the thermal
Ioan Cuza - Iaşi,
conductivity of vacuum insulation
EUROINVENT panels
European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
Colegiul Consultativ
pentru Cercetare –
Membru
Dezvoltare – Inovare

181

Persoana

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Adrian Alexandru
CIOBANU

Vasile MEIŢĂ

Perioada

16 mai
2015

2015

2015

2015

2015

2015

Instituţie sau comisie
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
Comisia Naţională
Comportarea in situ a
Construcţiilor C.N.C. is
C.
Asociaţia Generală a
Inginerilor din România
AGIR
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
International Exhibition
of Economic and
Scientific Innovations –
INTARG, Cracovia,
Polonia
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Medalia de aur pentru Long term
bending behavior of Ultra-High
Performance Concrete (UHPC)
Beams

Gheorghe Alexandru
BĂRBOS

Membru

Gheorghe Alexandru
BĂRBOS

Membru

Gheorghe Alexandru
BĂRBOS

Medalie de aur pentru lucrarea Ecoefficient energy building envelope

Constantin MIRON

Medalie de argint pentru lucrarea
Eco-efficient energy building
envelope

Constantin MIRON

Medalie de aur pentru lucrarea
Construction system for civil and
industrial buildings

Constantin MIRON
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Perioada

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

International Exhibition
of Economic and
Scientific Innovations –
INTARG, Cracovia,
Polonia

Medalie de aur pentru lucrarea
Building system with structure
and closing of type energy
converter- generator
accumulator with thermally
massive elements containing
water

Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
Participant INCD în
cadrul
Université Paul Sabatier,
Faculté des Sciences et
d’Ingénierie, Laboratoire
PHASE (Physique de
l'Homme Appliquée à
Son Environnement),
Toulouse, France
The Athens Journal of
Τechnology &
Engineering –
(ISSN 2241-8237)
ASRO - CT 318
(corespondent al CEN /
TC 33)
4th International
Conference on Civil
Engineering and Urban
Planning (CEUP2015)

Persoana

Constantin MIRON

Medalie de aur pentru lucrarea Grid
system for managing and
controlling the air flow
inside a ventilated façade

Monica-Lilioara
CHERECHEŞ

Cercetător invitat - stagiu de
cercetare „Thermique du batiment”

Monica-Lilioara
CHERECHEŞ

Referent – evaluator articol

Monica-Lilioara
CHERECHEŞ

Membru

Livia MIRON

Referent – evaluator articol

183

Monica-Lilioara
CHERECHEŞ

Perioada

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Instituţie sau comisie
Europe Direct Iaşi,
Forumul Inventatorilor
din România,
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi - Iaşi şi
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza - Iaşi,
EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
Agenţia pentru Proprietate
Intelectuală, Chişinău,
Moldova - Expoziţia
Internaţională
Specializată
INFOINVENT,
Chişinău, Moldova, 2428 noiembrie 2015
Comitetul Tehnic de
Specialitate (CTS) 13 –
Performanţa Energetică a
Clădirilor
Strategy Advisory Board
BPIE (Building
Performance Institute
Europe, Bruxelles),
Consiliul de
Standardizare al ASRO
(Asociaţia Română de
Standardizare)
Expert evaluator în
cadrul Programului
Horizon 2020 al Uniunii
Europene
Workshop International
pe tema „Ventilarea şi
Etanşeitatea în Clădiri”
(Voluntary and
Regulatory Frameworks
to Improve Quality and
Compliance), Lund,
Suedia, 16-17 martie
2015
Conferinţa Anuală Oraşe
Energie România,
Braşov, 23 aprilie 2015

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Medalie de aur pentru lucrarea Ecoefficient system energy insulation,
made with clean and renewable
materials

Livia MIRON

Medalie de argint pentru lucrarea
„Eco- efficient system energy
insulation, made with clean and
renewable materials”

Livia MIRON

Membru

Horia PETRAN

Membru

Horia PETRAN

Membru

Horia PETRAN

Expert independent

Horia PETRAN

Vorbitor invitat

Horia PETRAN

Vorbitor invitat

Horia PETRAN
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Perioada

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Cea de-a IX-a Conferinţă
Naţională a Asociaţiei
Auditorilor Energetici
pentru Clădiri din
România (AAECR) cu
Vorbitor invitat
tema “Eficienta
energetica in cladiri.
Bilanţ şi perspective
pentru România”, Iaşi,
24-25 aprilie 2015
Seminar „Transformarea
şi stimularea pieţei de
eficienţă energetică în
Vorbitor invitat
clădiri”, BPIE şi
ZEBRA2020, Bucureşti,
8 mai 2015
IALE Romania.
International Association
Membru în consiliu
for Landscape Ecology
Romania
Registrul Urbaniştilor din
Membru
România
EUROINVENT 2015,
7th Edition of conference
EUROINVENT –
Medalia de argint pentru lucrarea
European Exhibition of The methodology of analyzing and
Creativity and
evaluating the quality of housing
Innovation, Iaşi,
România
Workshop BUILD UP
Skills cu tema
“Asigurarea calificării
forţei de muncă
pentru sprijinirea
îndeplinirii obiectivelor
Vorbitor invitat
europene privind energia
şi clima”, organizat în
cadrul 2015 EUSEW
Policy Conference, 17
iunie 2015, Bruxelles,
Belgia
Conferinţa „Calitatea în
construcţii: Ce ascund
preţurile prea mici ?”
Vorbitor invitat
organizată de ARENA
Construcţiilor, Bucureşti,
18 iunie 2015
Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Postdoctorand
Geografie
185

Persoana

Horia PETRAN

Horia PETRAN

Alina HUZUISTOICULESCU
Antonio TACHE

Daniel-Gabriel
VÂLCEANU

Horia PETRAN

Horia PETRAN

Daniel-Gabriel
VÂLCEANU

Perioada

Instituţie sau comisie

EUROINVENT 2015,
7th Edition of conference
EUROINVENT –
European Exhibition of
2015
Creativity and
Innovation, Iaşi,
România
URBACT City Festival
& National
2015
Dissemination Point
Meeting (Riga, Letonia)
Internatinal Conference
EUROINVENT 2015,
The 7th Edition of
2015
conference of European
Exhibition of Creativity
and Innovation, 14 şi 16
mai 2015, Iaşi, Romania
”Ion Mincu” Center of
Excellence in Planning,
2015
Bucureşti, România
Internatinal Conference
EUROINVENT 2015,
The 7th Edition of
conference of European
2015
Exhibition of Creativity
and Innovation, 14 şi 16
mai 2015, Iaşi, Romania
Internatinal Conference
EUROINVENT 2015,
The 7th Edition of
2015
conference of European
Exhibition of Creativity
and Innovation, 14 şi 16
mai 2015, Iaşi, Romania
Internatinal Conference
EUROINVENT 2015,
The 7th Edition of
conference of European
2015
Exhibition of Creativity
and Innovation, 14 şi 16
mai 2015, Iaşi, Romania
Conferinţa de deschidere
9-10 iunie a proiectului CENTRIC
2015
(H2020), Bucureşti,
România
2015
AICPS

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Medalia de argint pentru lucrarea
Analysis and diagnosis of the
current situation in the cross
border area Romania-Bulgaria

Alina Tincuţa CHICOŞ

Reprezentant INCD URBANINCERC, co-moderator sesiune
URBACT Café

Jianca ŞTEFAN

Medalia de argint pentru lucrarea
Socio-environmental issues of
marginal territories within the
Romanian-Bulgarian cross-border
area

Alina HUZUISTOICULESCU

Cursant

Jianca ŞTEFAN

Medalia de argint pentru lucrarea
Significance of Romanian social
housing, related with the evolution
of society.

Anda BĂLAŞA

Medalia de aur pentru lucrarea
Establishment and evaluation
methodology for metropolitan
areas in Romania

Antonio TACHE
Monica TACHE

Medalia de argint pentru lucrarea
Socio-environmental issues of
marginal territories within the
Romanian-Bulgarian cross-border
area

Georgiana TOTH

Organizator, vorbitor

Oana POPESCU

Membru

Avram JURCA

186

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Workshop Definirea
planului de educaţie şi
16
formare a Centruluide
octombrie Excelenţă în cadastru şi Organizator, vorbitor
2015
managementul
teritoriului CENTRIC,
Bucureşti, România
16-19
Workshop CENTRIC,
noiembrie
Participant, vorbitor
Trento, Italia
2015
4th Annual Forum of the
Reprezentant INCD URBAN –
EU Strategy for Danube
2015
INCERC
Region, Ulm, Germania
Conferinţa de deschidere
9-10 iunie a proiectului CENTRIC Membru al comitetului de
2015
organizare
(H2020), Bucureşti,
România
16-19
Workshop CENTRIC,
noiembrie
Participant, vorbitor
Trento, Italia
2015
Reprezentant în calitate de expert
local locuire al INCD URBAN24, 28 iulie Banca Mondială,
INCERC la Banca Mondială
2015
Bucureşti, România
(Workshop-urile pe tema:
„Locuirea în România. Spre o
Strategie Naţională a Locuirii”)
Mai 2014 – Universitatea din
Septembrie Bucureşti, Facultatea de
Postdoctorand
2015
Geografie
Comitetul Tehnic de
Standardizare ASRO nr.
281 „Performanţa
2015
Preşedinte
termică a clădirilor şi
elementelor de
construcţie”
ComitetulTehnic CT 302
„Instalaţii de încălzire,
2015
Secretar
ventilare şi condiţionare
a aerului”
Conferinţa finală
„BUILD UP Skills
Iunie 2015
Coordonator
QualiShell”, Bucureşti,
19 iunie 2015
Octombrie Conferinţa CNSNRE, 29Vorbitor invitat
2015
30 octombrie 2015
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Persoana

Oana POPESCU

Oana POPESCU

Raluca PETRE

Raluca PETRE

Raluca PETRE

Daniel Gabriel
VÂLCEANU

Daniel Gabriel
VÂLCEANU

Horia PETRAN

Horia PETRAN

Horia PETRAN

Horia PETRAN

Perioada

Instituţie sau comisie

Kaohsiung Internaţional
4-6
Invention and Design
decembrie
EXPO, Kaohsiung,
2015
Taiwan

2013prezent
4-8
septembrie
205
16
octombrie
2015
2015
9-10 iunie
2015

2015

16
octombrie
2015

27
octombrie3
noiembrie
2015
16-19
Noiembrie
2015

IALE Romania.
International Association
for Landscape Ecology
Romania
IALE Romania.
Landscape Ecology Days
Workshop
MDRAP – Workshop:
Definirea atributiilor
partenerilor în proiectul
MARSPLAN
RUR
Conferinţa de deschidere
a proiectului CENTRIC
(H2020), Bucureşti,
România
"Le Danube, un système
hydro-social au sein de
l’Europe. Savoirs,
pratiques et
aménagements pour
vivre avec le fleuve",
seminar organizat de
Agence Universitaire de
la Francophonie, 9
octombrie 2015
Workshop Definirea
planului de educaţie şi
formare a Centrului de
Excelenţă în cadastru şi
managementul
teritoriului CENTRIC,
Bucureşti, România

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Medalia de bronz pentru lucrarea:
Dan Constantinescu, Horia Petran,
Cristian Petcu (2015), Building
Envelope with Variable Thermal
Resistance and Parieto-Dynamic
Effect on Air Exhaust

Horia PETRAN,
Cristian PETCU

Membru în consiliu

Alina HUZUISTOICULESCU

Prezentare; Membru în comitetul de
organizare

Alina HUZUISTOICULESCU

Participant, vorbitor

Antonio TACHE

Membru

Georgiana TOTH

Organizator, vorbitor

Jianca ŞTEFANGORIN

Vorbitor

Georgiana TOTH

Organizator, vorbitor

Jianca ŞTEFANGORIN

Annual Forum of the EU
Strategy for the Danube Participant, vorbitor
Region, Ulm, Germania

Jianca ŞTEFANGORIN

Workshop CENTRIC,
Trento, Italia

Jianca ŞTEFANGORIN

Participant, vorbitor
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Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Comitetul Tehnic de
Standardizare ASRO nr.
281 “Performanţa
2015
Secretar
termică a clădirilor şi
elementelor de
construcţie”
ComitetuluiTehnic CT
302 „Instalaţii de
2015
Membru
încălzire, ventilare şi
condiţionare a aerului”
2015
Grupa Specializată nr. 4 Preşedinte
ASRO - CT 335
(corespondent al CEN
2015
Preşedinte
350)
ASRO - CT 108, CT 114,
2015
Membru
CT 364,
2015
Grupa Specializată nr. 3 Preşedinte
Medalie de bronz pentru lucrarea:
Popa I., Mureşanu A., (2015), A
EUROINVENT new possibility to predict the
European Exhibition of behaviour of high – performance
14-16 mai
Creativity and
anticorrossive protections applied
2015
Innovation, Iaşi,
on steel after their exposure in
România
natural aggressive environments,
respectively in laboratory
accelerated conditions
Medalia de argint a Expoziţiei
Agenţia pentru Proprietate Internaţionale Specializate
Intelectuală, Chişinău,
INFOINVENT, categoria „produse
Moldova - Expoziţia
şi servicii inovative” pentru
27
Internaţională
lucrarea: Popa I., Mureşanu A.,
noiembrie
Specializată
(2015), A new method to predict the
2015
INFOINVENT,
behaviour of anti-corrossive
Chişinău, Moldova, 24- protections exposed in natural
28 noiembrie 2015
environments and in laboratory
accelerated conditions
Agenţia pentru Proprietate
Medalia de argint a Expoziţiei
Intelectuală, Chişinău,
Moldova - Expoziţia
Internaţionale Specializate
27
INFOINVENT, categoria „produse
Internaţională
noiembrie
Specializată
şi servicii inovative” pentru
2015
lucrarea Eco-efficient energy
INFOINVENT,
Chişinău, Moldova, 24- building envelope
28 noiembrie 2015
2015
ASRO/CT 157
Membru
2015
ASRO/CT 321
Membru
ASRO - CT 335
(corespondent al CEN
2015
Secretar/ membru
350), CT 106, CT 115,
CT 324
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Persoana

Cristian PETCU

Cristian PETCU
Vasilica VASILE
Vasilica VASILE
Mihaela ION
Mihaela ION

Irina POPA

Irina POPA

Constantin MIRON

Irina POPA
Irina POPA
Alina DIMA

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Agenţia pentru Proprietate
Intelectuală, Chişinău,
Medalia de argint a Expoziţiei
Internaţionale Specializate
Moldova - Expoziţia
27
Internaţională
INFOINVENT, categoria „produse
noiembrie
Constantin MIRON
şi servicii inovative” pentru
Specializată
2015
INFOINVENT,
lucrarea Construction system for
Chişinău, Moldova, 24- civil and industrial buildings
28 noiembrie 2015
Al XL-lea Salon
Internaţional de Inventică
Noiembrie
Medalia de aur pentru lucrarea EcoINOVA, Karlovac,
Constantin MIRON
2015
efficient energy building envelopes
Croaţia, 5-7 noiembrie
2015
Al XI-lea Salon
Internaţional de Inventică
Octombrie şi Noi Tehnologii „New Medalia de aur pentru lucrarea EcoConstantin MIRON
2015
Time”, Sevastopol,
efficient energy building envelope
Ucraina, 1-3 octombrie
2015
Kaohsiung International
Deembrie Invention and Design
Medalia de aur pentru lucrarea EcoConstantin MIRON
2015
Expo, 4-6 decembrie
efficient energy building envelopes
2015, Taipei, Taiwan
Kaohsiung International
Medalia de argint pentru lucrarea
Deembrie Invention and Design
Eco-efficient energy building
Henriette SZILÁGYI
2015
Expo, 4-6 decembrie
envelopes
2015, Taipei, Taiwan
Kaohsiung International
Medalia de bronz pentru lucrarea
Deembrie Invention and Design
Horia PETRAN,
Eco-efficient energy building
2015
Cristian PETCU
Expo, 4-6 decembrie
envelopes
2015, Taipei, Taiwan
Workshop Laborator
Octavian LALU,
2015
Organizator
FOC
Daniela STOICA
CTS 1 harti de risc
Emil-Sever
2015
Membru consultant
MDRAP
GEORGESCU
Grupa Specializata nr 1
Emil-Sever
2015
Responsabil
Agremente Tehnice
GEORGESCU
PLANET @ RISK,
Emil-Sever
Global Risk Forum
2015
Membru Board Editorial
GEORGESCU
Davos
Emil-Sever
2015
ENBRI
Delegat INCD URBAN-INCERC
GEORGESCU
ECBR - Centrul
European pentru
Reabilitarea Cladirilor
Emil-Sever
2015
Director
din cadrul Acordului
GEORGESCU
EUR-OPA Hazarduri
Majore

190

Perioada

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
2015

Instituţie sau comisie
„National Symposium 75
years from November
10th 1940 Vrancea
earthquake”, UTCB, 10
noiembrie 2015
CNCISC-Comisia
Nationala Comportarea
in Situ a Constructiilor
Membru Grupa
Specializată nr. 1
Agremente Tehnice
URBAN-INCERC
ECBR - Centrul
European pentru
Reabilitarea Cladirilor
din cadrul Acordului
EUR-OPA Hazarduri
Majore
Comisie de avizare
“Structuri, Tehnologia
betoanelor, Inginerie
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBANINCERC
Comisia Naţională
Comportarea in situ a
Construcţiilor C.N.C. is
C.
CTC 343 “Bases of
Building Design and
Structural Eurocodes”,
ASRO
Springer Plus Editorial
Board (indexat WOSISI)
3rd International
Conference „The
Importance of Place”21st Century heritage
without borders Sustainability and
heritage in a world of
change, BHCICOP 2015,
Mostar, BosniaHerzegovina, 21-24
octombrie 2015.
Asociaţia Generală a
Inginerilor din România
AGIR
CNCisC

Nominalizarea sau rolul
Membru in comitetul stiintific si
evaluator
Vicepresedinte pentru Constructii
(relaes 2015)

Persoana
Emil-Sever
GEORGESCU

Emil-Sever
GEORGESCU

Membru

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru

Daniela DOBRE

Membru

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru

Oana GHERMAN

Membru

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru în Comitetul Editorial

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru în Comitetul Ştiinţific

Iolanda Gabriela
CRAIFALEANU

Membru

Oana GHERMAN

Membru

Cornelia BAERĂ
191

Perioada
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

AGIR
COST Association
AGIR
AFSIC
ANAZ
AGIR
ELIOS 2 - Relevanţa şi
impactul semnelor de
calitate asupra
performanţei in industria
construcţiilor, proiect
pilot din domeniul
Regulamentului
305/UE/2011

Persoana

Membru
Cornelia BAERĂ
Membru
Cornelia BAERĂ
Membru
Gabriela CĂLĂTAN
Membru
Andreea HEGYI
Membru
Andreea HEGYI
Membru
Andreea HEGYI
Reprezentant INCD URBANINCERC, participare pentru
România, în cadrul site elaborare
Ianuarie director UE, pe semne de calitate
Alina COBZARU
mai 2015
produse comerciale de construcţie,
tehnici, lucrări, echipamente
tehnice şi calificărilor profesionale,
sub conducerea CSTB
Reprezentant INCD Iaşi, consultare
cu privire la stimularea
Workshop Regional,
parteneriatelor locale pentru
20
Proiect BUILD UP Skills formare profesională în vederea
Alina COBZARU
februarie
QualiShell, Iaşi,
implementării schemei naţionale de
2015
România
calificare dezvoltată în cadrul
proiectului BUILD UP Skills
QualiShell
Conferinţa Naţională
Instalaţii pentru
construcţii şi economia
de energie, Ediţia a2-3 iulie
XXVa, Iaşi,
Vorbitor invitat
Alina COBZARU
2015
Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi,
Facultatea de Construcţii
si Instalaţii
Membru, susţinere ştiinţifică a
comunităţii din Franţa privind
Ianuarie – Next up Organization
decembrie France, Electromagnetic informarea populaţiei şi combaterea
Alina COBZARU
poluării electromagnetice a
2015
Field Protection
mediului
Membru în comisia
Numit prin decizia Rectorului
pentru ocuparea prin
concurs a postului
Universităţii Tehnice „Gheorghe
2015
Florin-Radu HARIGA
didactic de Conferenţiar, Asachi” din Iaşi, nr.
la Facultatea de
2136/18.02.2015,
Construcţii şi Instalaţii
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9. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC
AL INCD URBAN-INCERC
Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC
Contact:
Tel. 021/2550121
e-mail: biblioteca@incd.ro
Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se numără
printre cele mai importante biblioteci din ţara pentru domeniile construcţii, instalaţii, arhitectură,
urbanism şi amenajarea teritoriului. Prin fondul de publicaţii de care dispune, Biblioteca tehnică
specializată de drept public aparţine categoriei bibliotecilor specializate, deservind beneficiarii în
scopul cercetării, informării şi documentarii.
Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achiziţii, abonamente la publicaţii de
profil, schimb intern şi internaţional, donaţii din partea unor instituţii din afară şi străinătate,
precum şi donaţii personale ale cercetătorilor din INCD URBAN-INCERC.
Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul arhitecturii,
construcţiilor şi domenii adiacente: carte tehnică, monografii, enciclopedii, dicţionare de profil,
publicaţii seriale, standarde, STAS-uri.
1. Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept public
Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structura enciclopedică a colecţiilor,
răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de nevoile de
informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători). Prin dăruirea şi efortul susţinut al
specialiştilor din bibliotecă, colecţiile au fost dezvoltate continuu. In momentul actual biblioteca
dispune de un important fond documentar de peste aprox.4.857 colecţii de periodice şi cca 62.032
de volume, cărţi de specialitate, periodice, donaţii şi alte lucrări.
Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, cărţi de specialitate
(Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in France de J.L.
Petit in 1854 multe altele), documente şi studii de lucru realizate din activităţi de cercetaredocumentare, enciclopedii, dicţionare de specialitate, reglementări tehnice din domeniu şi nu în
ultimul rând, reglementări specifice din UE.
Biblioteca tehnică specializată de drept public cuprinde colecţii de reviste romaneşti şi streine de
prestigiu cum ar fi: Arhitectura, Igloo, Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment &
CSTB Magazine; Chaud Froid Plomberie; Concrete; Concrete International- Design and
Construction; Condizionamento dell'aria - Riscaldamento -Refrigerazione; Corrosion - The Journal
of Science and Engineering; CTICM - Construction metallique; DB - Deutsche Bauzeitung; DBZ Deutsche Bauzeitschrift & Sonderausgaben Licht und Architektur & Brand Schutz; DDH Dachdecker Handwerk; Detail - Zeitschrift fur Architektur und Baudetail; Disasters - The Journal
of Disaster Studies and Management; Documentaliste - Sciences de l'Information; Domus; HLH Heizung Luftung Klima Haustechnik; Industria delle costruzioni; Industria italiana del cemento; JA
- The Japan Architect; Materials Performance Mechanics of Composite Materials and Structures;
Revue technique du batiment et des constructions industrielles; Techniques et architecture;
Urbanisme; Werk Bauen und Wohnen; cărţi de specialitate: “Aspects de l’architecture populaire
dans le monde”de J. Dollfus, ”Contemporary architecture of the world”, “Cutremurele de pământ
din România” de I. Atanasiu, 1959; “Architectural studies in France” de J.L. Petit, “European
architecture in the twentieth century” de Whittick, A., “Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri
şi icoane" de D. Caselli
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Valoarea informaţional-documentară a colecţiilor bibliotecii s-a dezvoltat şi prin transferarea
fondului documentar deţinut de Biblioteca tehnică a fostului Minister al Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului. De asemenea, colecţiile de reviste au crescut prin grija specialiştilor care
au dezvoltat colecţiile de reviste străine de specialitate; prin această acţiune s-a încercat asigurarea
continuităţii colecţiilor de periodice deţinute de către Biblioteca, fapt apreciat de diferitele categorii
de cititori.
În conturarea imaginii unei biblioteci, trebuie să ţinem cont, în primul rând, de orizontul de
aşteptare al utilizatorilor. De aceea, în strategia generală de dezvoltare a serviciilor de biblioteca am
urmărit: organizarea, conservarea, prelucrarea, valorificarea şi accesarea fondului de documente
prin dezvoltarea bazelor de date specializate din cadrul bibliotecii. Scopul realizării bazelor de date
a fost gestionarea memoriei documentare a bibliotecii tehnice specializată de drept public, cât şi
facilitarea accesului la documente şi informaţii pentru a satisface cererile beneficiarilor noştri
(specialişti din domeniul construcţii, studenţi, cercetători şi cadre didactice, etc.).
Valoarea bibliotecii tehnice specializate de drept public rezidă nu numai din bogăţia şi varietatea
colecţiilor sale, ci şi din gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea
fiecărei bibliotecii este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare,
cercetare şi lectură. Accesul liber al cititorilor la unele dintre publicaţii reprezintă o altă facilitate
oferită specialiştilor ce ne vizitează.
Domeniul activităţii bibliotecii este structurat pe trei direcţii esenţiale: identificarea şi achiziţionarea
materialelor documentare, specializate; prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii
şi furnizarea de servicii informaţionale:
a). Identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare este o componentă importantă a
bibliotecii deoarece încercăm să achiziţionam cele mai bune materiale din domeniu şi să asigurăm
continuitatea acestora. In momentul achiziţionării materialelor (cărţi, periodice, standarde, STASuri) ţinem cont şi de criteriile de selecţie: nevoile utilizatorilor, profilul bibliotecii, continuitatea
colecţiilor, preţul, statutul şi prestigiul editorilor.
b). Prelucrarea materialelor documentare din biblioteca este activitatea cea mai laborioasă din
biblioteca, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. In prelucrarea
documentelor de biblioteca sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru descrierea fizică a
documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date locale. Trebuie să
menţionam faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are ca obiectiv valorificarea
activităţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de publicaţii cu care ne mândrim:
Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor Români, O enciclopedie a gărilor, etc.
c). Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante misiuni a unei
biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor documentare pentru
consultare; diseminarea informaţiilor către specialişti; asigurarea accesului la bazele de date
specializate; baza de date bibliografică pentru reviste din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi
urbanismului; baza de date pentru rezumate din reviste specializate, etc.
2. Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC
Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte datează
din 1697, prezentând "Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des
autre arts qui en dependent avec un dictionnaire des termes propres a chacun de ces arts";
apoi „Castel - Pelesch, residence d'ete du roi Charles ler de Roumanie a Sinaia”, de L. Bachelin
(1893); "Istoria Transilvaniei de George Bariţiu apărută la Sibiu în 1889";"Muzeele din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş" (1922) de Petranu Coriolan; "Din vechiul Bucureşti.
Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" de
George D. Florescu (1935); "Histoire de l'architecture en France (1863)"; "534 documente istorice
slavo-române din Tara Românească şi Moldova privitore la legăturile cu Ardealul 1346-1603 de
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Gr.G.Tocilescu (1931"); „Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane" de D. Caselli
lucrare apărută la Bucureşti în 1935 la Editura „Gazetei Municipale" şi „Architectural studies în
France" de J.L.Petit (1854). Să nu uităm, aşa cum spunea Descartes: "Lectură cărţilor de valoare
este conversaţia cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute".
2.1. În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă deosebită:
Prima lucrare prezentată este "Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia" cu o mare valoare
bibliofilă, datând din 1893. Cartea prezintă pitorescul zonei Sinaia, istoria construirii Castelului
Peleş, cât şi arhitectura interioară şi exterioară pusă în valoare prin intermediul ilustraţiilor. In anul
1873, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, venit la tronul României în 1866, începea
construirea Castelului Peleş la Sinaia (localitate care la acea dată se numea Podul Neagului) pe
locul cunoscut sub numele de Pietrele Arse.
Piatră fundamental a castelului va fi pusă pe 10/22 august 1875. După 1876 lucrările Peleşului sunt
în grija arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai uşor de convins în modificarea
planurilor iniţiale. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea oficială. La această dată se încheie în
fapt prima etapă de construcţie a castelului, activitatea continuă, Peleşul fiind transformat şi
amplificat, la forma actuală ajungându-se în 1914.

Lucrările dintre 1893-1914 au fost încredinţate
arhitectului ceh Karel Liman care îşi pune o puternică amprenta asupra castelului şi care
construieşte şi celelalte edificii din complex.
La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, dar
există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului german,
rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc.
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Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt împodobite
cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice a
ansamblului.

2.2. A doua lucrare se intitulează "Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după
două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" scrisă de George D. Florescu în 1935.
Din lucrare aflăm date importante despre vechiul
Bucureşti, se menţionează primele documente
cartografice asupra Bucureştiului: Planul lui
Franz losef Sulzer, Planul lui Ferdinand Ernst,
Planul Braonului Franz Purcel.
Dacă planul lui Sulzer nu avea decât o
importanţă cartografică documentară pentru
vremurile acelea, atât planul Purcel cât şi cel al
lui Ernst au fost alcătuite dintr-un interes pur
militar, înfăţişând imaginea realităţii sfârşitului
veacului al XVIII-lea. De asemenea, în lucrare se
face o incursiune în prezentarea celor mai
importante biserici, curţi boiereşti şi hanuri:
Hanul lui Manuc, Biserica Delea Nouă, Biserica,
Biserica
Grecilor,
etc.

2.3. Cea de-a treia lucrare "Muzeele din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş"
(1922) de Petranu Coriolan este importantă din
punct de vedere documentar, deoarece conţine
101 ilustraţii, o hartă şi un tabel statistic.
Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe
studierea muzeelor, examinând şi comparând
inventarele,
registrele,
anuarele
şi
corespondenţele maghiare şi germane ale
muzeelor din acea vreme. Este de menţionat
faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea
epoca să atragă atenţia lumii ştiinţifice, fapt
subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului
Naţional Brukenthal din Sibiu cu participări la
expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi
prin participarea Muzeului Naţional al
Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena
(1875) şi Paris (1900).
Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune informaţii din
domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentând un fond documentar major în
biblioteca noastră.
196

10. CONCLUZII
URBAN-INCERC este un institut strategic pentru România, acoperind două domenii:
1. Siguranţa
- Ingineria seismică pentru protecţia la cutremure
- Ingineria structurală pentru stabilitatea clădirilor
- Amenajarea teritoriului pentru protecţia la inundaţii
- Ştiinţe termice pentru condiţii extreme de temperatură (între –35 şi +450C)
- Ştiinţa materialelor pentru foc şi cutremure
2. Eficienţa în construcţii
- Urbanism pentru funcţionarea oraşelor (trafic, confort etc.)
- Eficienţa energetică pentru a contracara schimbările climatice şi a susţine tranziţia către
perioada de după cea a folosirii combustibililor fosili
- Ştiinţa materialelor pentru finisaje sănătoase în construcţii
- Acustică pentru protecţia la zgomot (în special din trafic, propagarea din interior) şi calitatea
acustică (construcţii speciale – operă, săli de conferinţe).
Principalele două obiective ale institutului sunt:
- Activitatea de reglementare, în calitate de consultant al ministerelor, legat de implementarea
noilor reglementări în construcţii sau îmbunătăţirea celor existente
- Cercetare şi inovare
În aceste domenii cheie, institutul are o bună experienţă şi rezultate în elaborarea planurilor
strategice, cercetărilor pre-normative, normelor şi reglementărilor, şi încercărilor.
INCD URBAN-INCERC este de interes public, cu o activitate satisfăcătoare în studii strategice,
normative şi reglementări, echipat cu laboratoare pentru încercări. Infrastructura şi resursele umane
necesită ameliorări. Fiind un institut de interes public major, are nevoie de finanţare continuă din
partea statului pentru a elabora strategii, norme de protecţie şi reglementări obiective şi corecte.
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11. PERSPECTIVE/PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE
11.1. Plan de măsuri în domeniul construcţii
Planul de măsuri va avea în vedere că specificul cercetarii în construcţii prezintă anumite
particularităţi conferite de faptul că produsul final se realizează la un amplasament dat prin reunirea
mai multor produse, activităţi, tehnologii şi condiţii de mediu şi se referă, de la caz la caz, la
materiale, elemente, subansamble sau structuri întregi, în interacţiune cu partea de mediu adiacent.
Domeniul construcţii include atât clădiri cât şi unele lucrări publice care nu sunt clădire, cum ar fi
poduri, baraje, lucrări inginereşti speciale (turnuri, coşuri industriale, rezervoare, lucrări edilitare),
care aparţin domeniilor transportului, respectiv amenajării teritoriului şi urbanismului.
Obiectivele sectoriale specifice domeniului construcţii, bazate pe aplicarea extinsă de rezultate ale
cercetarii sunt:
- Participarea la Proiecte din Programele Orizont 2020 la nivel naţional şi Horizon 2020 la
nivel european;
- Integrarea deplină în cerinţele Directivelor Europene în construcţii, mediu, energie,
securitate
- Consolidarea creşterii în sectorul construcţii, cu introducerea de noi materiale şi tehnologii
eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a
costurilor,
- Reducerea riscului seismic şi creşterea siguranţei construcţiilor
- Dezvoltarea si implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru
promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero in Romania
- Modernizarea energetică a fondului construit pentru reducerea consumurilor energetice și
creșterea calității mediului interior
- Reabilitarea complexă a fondului construit locativ, social-cultural şi industrial existent
- Creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului.
Priorităţi majore
România este o ţară cu o seismicitate puternică. Luând în consideraţie condiţiile specifice de hazard
seismic şi vulnerabilitate, în prezent ţara noastră se situează în perioada de pregătire pentru
impactul unui posibil seism major de Vrancea, iar I.N.C.D. URBAN-INCERC, ca institut
naţional, prin laboratoarele de cercetare în construcţii are responsabilităţi în etapa de pregatire şi
ar urma sa aiba şi alte misiuni în etapele de urgenţă şi de reconstrucţie, pentru a raspunde
solicitarilor instutuţiilor publice abilitate, ceea ce impune pregătirea anticipată pentru aceste
activităţi din domeniul structuri-inginerie seismică.
Parlamentul European a adoptat la 14 noiembrie 2007 o hotărâre privind impactul regional al
cutremurelor, în vederea implicării mai active a UE în toate activităţile, inclusiv cu fonduri
structurale, dar cu obligarea ţărilor membre de a aplica legi şi reglementări de protecţie antiseismică
şi reabilitare. Luând în considerare faptul că majoritatea statelor candidate, a celor învecinate cu
Europa şi a celor din Parteneriatul Euro-Mediteraneean prezintă un nivel ridicat de activitate
seismică, Parlamentul a solicitat Comisiei să stabilească o comunicare prin evaluarea hazardurilor
produse de cutremure şi prin considerarea problemelor de prevenire şi management şi măsurilor de
adresare şi remediere a avariilor seismice.
Ca urmare, Parlamentul European a solicitat statelor membre să includă problema cutremurelor în
strategiile naţionale şi regionale pentru dezvoltare durabilă şi să stabilească platforme naţionale
pentru a discuta managementul riscului seismic şi protecţia civilă bazată pe o analiză
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corespunzătoare de vulnerabilitate, incluzând diverse instituţii şi partenerii relevanţi în societatea
civilă.
La nivelulUE au fost în acest context adoptate:
• Strategia de Securitate Internă în Acţiune: Cinci paşi pentru o Europă mai sigură –
Document COM(2010) 673 final
• Comunicarea Comisiei Europene privind abordarea la nivel comunitar a prevenirii
dezastrelor naturale şi tehnologice - Document COM (2009) 82 final
• Concluziile Consiliului UE privind cadrul comunitar în domeniul prevenirii dezastrelor în
UE
• Liniile Directoare privind Evaluarea şi Cartografierea Riscurilor pentru Managementul
Dezastrelor – Document SEC (2010) 1626 final
Pe de altă parte, Uniunea Europeană a trecut la un program accelerat de cercetare-dezvoltare şi
implementare a unor noi directive şi măsuri impuse de schimbările climatice globale şi problemele
energetice, cu impact direct asupra performanţei energetice a construcţiilor existente şi noi, ca şi
a instalaţiilor aferente, domeniu în care I.N.C.D. URBAN-INCERC are competente si atribuţii
deosebite.
Documentele de referință la nivelul UE pentru acest domeniu de priorități sunt următoarele:
• Planul 2011 pentru eficiență energetică – Document COM(2011) 109;
• Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 – Document
COM(2014) 15;
• Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica
privind schimbările climatice și energia pentru 2030 – Document COM(2014) 520;
• Directiva 2010 / 31 / UE privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD) – care
promovează îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor în cadrul Uniunii Europene
ţinând seama de condiţiile climatice din exterior şi de condiţiile locale, de cerinţele legate de
climatul interior şi de raportul cost-beneficiu, prin reglementarea necesarului de energie
pentru încălzirea spaţiilor ocupate şi a apei calde de consum, pentru răcire, ventilare şi
iluminat;
• Directiva 2009 / 28 / CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (de
modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001 / 77 / CE şi 2003 / 30 / CE) – care
stabileşte un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile;
• Directiva 2012 / 27 / UE privind eficienţa energetică (care modifică directivele 2009 / 125 /
CE şi 2010 / 30 / UE şi abrogă directivele 2004 / 8 / CE şi 2006 / 32 / CE) – care urmăreşte
obiectivul global de reducere cu 20 % a consumului de energie primară al Uniunii până în
2020 şi îmbunătăţirea ulterioară în materie de eficienţă energetică după 2020.
Cele două mari priorităţi nu pot fi rezolvate fără introducerea de noi materiale şi tehnologii
eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a costurilor,
creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului, integrarea în cerinţele UE de
construcţii, mediu, energie.
În acest context, finanţarea prin comanda socială pentru interes public, va fi reprezentată majoritar
de:
- programele PN II – MECTS-ANCS
- programele de reglementări, cercetări prenormative, documentare, studii de caz şi
aplicative specifice pentru aplicarea strategiei proprii şi programelori de guvernare
în domeniul construcţii
- programele cadru europene şi necesităţile de încadrare în directivele europene
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Se va avea în vedere că la nivel european există institute publice de cercetare în construcţii, special
destinate acestui domeniu şi finanţate prioritar din fonduri publice pentru a îndeplini obiective
strategice comune. În acest context, pentru a se atinge obiectivele sectoriale şi obiectivele proprii
institutului naţional în domeniul construcţiilor, sunt formulate o serie de obiective / activităţi pentru
I.N.C.D. URBAN-INCERC, pe priorităţi.
I.

Priorităţi pe termen scurt – termen de până la 1-3 ani: definitivarea şi
operaţionalizarea măsurilor privind organizarea cercetării în domeniul construcţii din
I.N.C.D. URBAN-INCERC, încât să se realizeze:

Obiectiv 1.Asigurarea resurselor umane necesare, eficientizarea utilizării personalului existent,
asigurarea unor salarii adecvate care să corespundă calificării, organizarea de concursuri pentru
poziţiile profesionale neacoperite cu studii superioare.
Obiectiv 2. Identificarea surselor de finanţare sustenabile şi structurarea unor bugete prospective pe
categorii de lucrări, care să reflecte cerinţele şi capacităţile ministerelor şi agenţiilor de resort, în
corelaţie cu noi forme de marketing care să facă legătura cu cerinţele şi fondurile pieţei / industriei
construcţiilor.
Obiectiv 3. Analiza structurii cheltuielilor directe şi indirecte din centrele de performanţă şi
laboratoare şi propunerea de măsuri de reducere / optimizare a cheltuielilor.
Obiectiv 4. Retehnologizarea şi informatizarea laboratoarelor, cu prioritate a celor cu caracter de
unicat la nivel naţional şi european
Obiectiv 5. Creşterea calităţii lucrărilor elaborate, inclusiv prin controlul ştiinţific al lucrărilor în
comisiile de specialitate ale CS
Obiectiv 6.Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul construcţiilor şi a I.N.C.D. URBANINCERC în relaţia cu MECS / ANCSI, cu alte ministere de resort, cu industria / piaţa construcţiilor
si asociaţiile profesionale, prin implementarea rezultatelor recente ale cercetărilor, cu referire la:
- Fundamentarea sistemului de performanţă şi a indicatorilor sintetici de definire a
cerinţelor şi a criteriilor de performaţă ale construcţiilor şi ale produselor şi
echipamentelor din construcţii,
- Metode de calcul şi simulare a proceselor din construcţii, necesare proiectării şi
exploatării construcţiilor în vederea asigurării tranziției către clădirile cu consum de
energie aproape egal cu zero (nZEB),
- Metode de cercetare experimentală şi hibridă în vederea identificării caracteristicilor
reale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente,
- Bazele ştiinţifice şi tehnice necesare modernizării sistemului de reglementări tehnice din
construcţii,
- Indicatori sintetici privind evoluţia preţurilor şi a forţei de muncă din sectorul construcţii,
- Metode de renovare a clădirilor cu valoare de patrimoniu,
- Metode moderne de educaţie civică pentru diminuarea riscului în caz de hazarduri
naturale,
- Realizarea de proiecte pilot de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)
– cu caracter demonstrativ atât pentru clădiri noi proiectate cât si pentru renovarea
clădirilor existente la nivel nZEB,
- Sisteme moderne de formare a specialiştilor din construcţii şi de evaluare a performanţei
profesionale a acestora. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin realizarea de standuri
experimentale (de tip laborator la scară naturală) pentru aplicarea programelor de formare
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profesională continuă a specialiștilor în construcții – în special în domeniul proiectării,
realizării si exploatării clădirilor din categoria nZEB.
- Cursuri de formare - educare civică în caz de impact al unor hazarduri calamitate,
managementul de proiect, achiziţii publice, auditori energetici pentru clădiri şi organizarea
examinării auditorilor energetici pentru clădiri şi a responsabililor tehnici cu execuţia
construcţiilor – realizare şi utilizare sisteme de e-learning,
- Colectarea datelor şi raportarea la nivel naţional şi european privind Performanţa
Energetică a Clădirilor. Crearea unei baze de date cu cladirilor eficiente energetic
certificate.
Obiectiv 7. Asigurarea condiţiilor pentru apariţia de înalt nivel ştiinţific şi clasificare a Revistelor
I.N.C.D. URBAN-INCERC, cu actualizarea site Internet în limba engleză
Obiectiv 8.Sporirea participării specialiştilor la manifestări de specialitate şi publicarea rezultatelor
cercetării în reviste de specialitate cotate ISI.
Obiectiv 9. Permanentizarea organizării unei manifestări ştiinţifice de prestigiu
Obiectiv 10.Propuneri pentru revizuirea alocării specialiştilor din I.N.C.D. URBAN-INCERC în
CTS-MDRAP
Obiectiv 11. Diversificarea si reluarea contactelor cu organizaţiile profesionale europene şi
internaţionale (ENBRI, EOTA, UEATC, EUR-OPA Major Hazards etc).
Obiectiv 12.Analiza periodica a modificărilor posibile şi necesare la organigrama I.N.C.D.
URBAN-INCERC, pentru alinierea la cerinţele UE
II.

Priorităţi pe termen mediu - 3-5 ani – nivel an 2020: dezvoltarea capacităţii de
cercetare şi creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional

Obiectiv 1.Dezvoltarea capacităţii instituţionale – resurse umane pentru activităţi de cercetare în
domeniul construcţiilor la nivel an 2020
- Atestare CS I, CS II, CS III în condiţiile legii pentru asigurarea masei critice de
personal atestat în laboratoare.
Obiectiv 2.Dezvoltarea capacităţii instituţionale – dotări – retehnologizare activităţi de cercetare în
domeniul construcţiilor la nivel an 2020
- Retehnologizare - cercetarea în construcţii să se desfăşoare în laboratoarele
I.N.C.D. URBAN-INCERC specializate pe subdomenii specifice cât şi în unităţi de
învăţământ superior, în condiţiile atestării şi acreditării acestora potrivit legislaţiei
în vigoare..
Obiectiv 3. Creşterea contribuţiei I.N.C.D. URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice in
domeniul construcţii la nivel an 2020
- Se vor efectua teste şi cercetări pentru a se stabili bazele ştiinţifice şi tehnice necesare
auditării şi modernizarii sistemului de reglementări tehnice din construcţii,
- Vor fi furnizate servicii strategice de mare prioritate pentru ministerele de resort şi
agenţiile guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi
prevenirea dezastrelor în teritoriu prin stabilirea soluţiilor de intervenţie la structuri din
clasa I de risc, sau potrivit Legii PATN-Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea
structurilor civile şi industriale avariate de seisme, deteriorate, corodate, a dotărilor de
importanţă vitală, în reabilitarea termoenergetică, etc.
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Obiectiv 4. Creşterea vizibilităţii cercetării şi a I.N.C.D. URBAN-INCERC în domeniul
construcţiilor în România şi în UE la nivel an 2020
 Va creşte contribuţia sucursalelor I.N.C.D. URBAN-INCERC la efortul de integrare deplină în
UE prin armonizarea sistemului de reglementări naţional cu directivele europene, în special cu
cele privind produsele de construcţii, sistemul calităţii, dezvoltarea durabilă, reducerea riscului
seismic, protecţia termică şi economia de energie.
 Va creşte contribuţia sucursalelor I.N.C.D. URBAN-INCERC la realizarea creşterii economice
în sectorul industriei de construcţii;
Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia
domeniului construcţii, în domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a
construcţiilor şi prevenirii dezastrelor, la nivel an 2020:
- Solicitarea si fundamentarea necesităţii susţinerii de către MECS, ANCSI şi MDRAP,
după caz, a cercetărilor de bază în ingineria seismică, precum şi a retehnologizării
infrastructurii laboratoarelor de structuri, componente şi materiale, din sucursalele
INCERC Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.
- Investiţii prioritare în dezvoltarea în teritoriu, în condiţii seismice şi geologice
diversificate şi pe categorii specifice de structuri, a accelerografelor şi implementarea
de tehnologii IT avansate pentru funcţionarea reţelei naţionale de înregistrare a
mişcărilor seismice puternice pentru construcţii coordonată de INCD URBAN-INCERC,
precum şi a altor reţele.
- Constituirea şi întreţinerea unor baze de date specifice, cu caracter de unicat, din
înregistrări seismice teritoriale, pe teren şi pe clădiri, în condiţii concrete locale de
amplasament.
- Instituirea Sistemului de investigare interdisciplinară pe teren şi cu tehnici
informaţionale avansate a efectelor asupra construcţiilor cu diferite funcţiuni, în
situaţiile de urgenţă produse de cutremure puternice;.
- Reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor în teritoriu prin pregătirea şi
educarea antiseismică a populaţiei expusă diferitelor hazarduri, în cadrul I.N.C.D.
URBAN-INCERC;
- Elaborarea, calibrarea şi perfecţionarea unor prevederi din Codul P100-1/2013 şi
P100-3/2008, armonizate cu EUROCODE 8 şi a unor aplicaţii, ca urmare a
complexităţii prevederilor necesare şi a puternicei influenţe a condiţiilor locale.
Acţiuni strategice necesare în domeniul creșterii performanțelor energetice ale clădirilor şi
instalaţiilor aferente, economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă la nivel an
2020:
Asigurarea condiţiilor pentru aplicarea Directivei asupra Performanţei Energetice a Clădirilor
adoptate de Parlamentul European şi Consiliul UE, având în vedere următoarele patru obiective:
- stabilirea unui cadru general şi a instrumentelor de lucru pentru o metodologie
avansată de calcul a performanţei energetice integrate a clădirilor.
- aplicarea unor cerințe minime obligatorii de performanţă energetică pentru
clădirile noi şi anumite clădiri existente.
- scheme de certificare pentru clădirile noi sau existente pe baza nivelurilor
standardizate de mai sus şi expunerea publică a certificatelor de performanţă
energetică precum şi a temperaturilor interioare recomandate şi a altor factori
climatici relevanţi în clădirile publice şi clădirile frecventate de către public.
- inspecţii specifice şi revizia cazanelor şi a instalaţiilor de încălzire/răcire.
-

Extinderea capacitatii de cercetare si testare a infrastructurii laboratoarelor (de ex.a
Centrului PEC din Sucursala INCERC Bucuresti, a Laboratorului IH din Sucursala
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Iasi), a colaborării cu ministerele, agenţiile şi institutele naţionale subordonate şi a
celor internaţionale colaboratoare, a producătorilor naţionali şi europeni în domeniul
construcţiilor, maşinilor, echipamentelor, etc., asupra posibilităţilor de cercetare
experimentală – aplicativă şi încercări, în domeniile :
- certificării şi calificării climatice a echipamentelor energetice, maşinilor, testarea
motoarelor, componentelor pentru nave, echipamente pentru aviaţie, etc., în condiţii
climatice severe
- energiilor noi, clădiri eficiente energetic, testare şi încercări pe materiale şi soluţii de
termoizolare-reabilitare termică, case pasive, case autonome energetic, elemente
vitrate, etc.
- elaborarea reglementărilor privind performanţa termică a clădirilor, elementelor de
construcţii, materialelor şi soluţiilor de închideri, eficiente energetic.
- Studiul efectelor schimbărilor climatice asupra construcţiilor, echipamentelor din
domeniul securităţii energetice regionale şi naţionale, asupra calităţii vieţii – confort
higrotermic exterior şi interior.
- Constituirea unor Centre Naţionale de Certificare(omologare) Climatică şi/sau
Seismică.

Corelarea cercetărilor din ţară privind construcţiile, pentru luarea în considerare a condiţiilor
locale, a obiectivelor în domeniul policitii energetice ale ţărilor Uniunii Europene:
- asigurarea securităţii în alimentarea cu energie prin reducerea dependenţei
Uniunii Europene de resurse externe în acest sector;
- facilitarea unei intregrări mai strânse a pieţelor de energie din Comunitate;
- implementarea unei politici energetice compatibile cu obiectivele dezvoltării
sustenabile, în special printr-o utilizare mai raţională a energiei şi dezvoltarea
surselor regenerabile de energie;
- promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice în sectorul energetic şi al
utilizatorilor.
Contribuţia cercetării în construcţii la elaborarea şi implementarea politicii energetice a
României pe baza celor trei piloni identificaţi în “Acquis communautaire”: securitatea în
alimentare, competitivitate şi protecţia mediului.
Atingerea în termenele propuse a indicatorilor sintetici UE privind Energia.
Obiectiv 5. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivel an 2020, prin:
 un proces de adaptare la cerinţele Programului UE Horizon 2020.
 concretizarea acestor politici prin participarea la proiecte cu parteneri din UE
 angajarea în integrarea europeană prin încadrarea într-un sistem unitar de evaluare a
organizaţiilor de cercetare, activităţilor şi personalului pe baza standardelor internaţionale.
Acţiuni strategice necesare pentru creşterea capacităţii de integrare internaţională a
comunităţii ştiinţifice şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile ştiinţifice şi
tehnologice abordate, cu referire specială la spaţiul de cercetare european la nivel an 2020.
 asistenţă metodologică pentru adaptare la cerinţele Horizon 2020.
 asistenţă metodologică şi financiară pentru participarea la proiecte
 sprijinirea unităţilor strategice de CDTI pentru a corespunde proceselor de evaluare a
organizaţiilor de cercetare, activităţilor şi personalului pe baza standardelor internaţionale.
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III. Priorităţi pe termen lung – 5-10 ani, nivel post-2020: dezvoltarea infrastructurii de
cercetare şi creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional
Obiectiv 1. Dezvoltare instituţională la nivel post-2020:
- asigurarea unei noi generaţii de cercetători; după stabilizarea structurii I.N.C.D. URBANINCERC pe domenii, numărul, calificările şi structura de personal se va alinia tendinţelor din
UE.
- îndeplinirea rolului şi creşterea impactului şi eficienţei activităţilor CDI în dezvoltarea
economică şi socială, pe domenii strategice direcţii şi obiective prioritare.
- centrele de excelenţă, noile forme de diseminare şi valorificare, parcurile ştiinţifice şi
tehnologice.
- realizarea intregrării propriu-zise în spaţiul de cercetare european.
Obiectiv 2. Retehnologizarea la nivel post-2020 a sucursalelor în domeniul construcţii din I.N.C.D.
URBAN-INCERC:
- stabilizarea structurii fondurilor fixe, prin înlocuirea, restrângerea sau desfiinţarea unor
activităţi; la luarea deciziilor va fi luată în considerare unicitatea unor laboratoare care vor
asigura servicii locale şi ar putea asigura complementaritatea cu cele europene;
- actualizarea informatizarii cercetării la nivelul atins în 2020;
Finanţare din fonduri provenite din programe sectoriale de relansare şi dezvoltare economică, ca
şi din solicitările pieţei construcţiilor din ţară şi străinătate
Obiectiv 3. Creşterea semnificativă la nivel post-2020 a rolului şi impactului activităţilor de
cercetare-dezvoltare din I.N.C.D. URBAN-INCERC asupra sectoarelor economice, pentru
asigurarea dezvoltării durabile:
- se vor aplica mai intens şi diversificat în teritoriu rezultatele cercetărilor, prin atragerea în
proiecte – cofinanţare şi parteneriat public-privat a autorităţilor locale, marilor firme de
construcţii şi a IMM.
- se vor extinde şi permanentiza serviciile strategice pentru ministerele şi agenţiile
guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor în
teritoriu potrivit Legii PATN-Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea structurilor civile
şi industriale din toate clasele de risc ;
- se vor dezvolta forme multiple de participare a unităţilor de CDTI din România la programe
aliniate la exigenţele UE, în parteneriat cu unităţi europene.
Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia
domeniului construcţii la nivel post-2020
În domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a construcţiilor şi prevenirii
dezastrelor, sunt necesare:
- Reevaluarea şi calibrarea componentei tehnico-ştinţifice a politicilor naţionale de
prevenire şi reducere a dezastrelor seismice conform cerinţelor eropene şi procedurilor
din ţările participante la Acordul EUR-OPA Major Hazards, colaborarea cu Sistemul
centrelor europene şi euro-mediteraneene specializate.
- Efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale pe modele la scară mare privind noi
soluţii constructive şi de consolidare a structurilor pentru zone seismice, cu colaborare
europeană şi internaţională.
- Continuarea stabilirii de programe anuale de reducere a riscului cu referire la fondul
construit existent, pentru clădiri de locuit, clădiri de importanţă strategică şi vitală, cu
extinderea la unităţile din toate domeniile social-economice.
- Asigurarea funcţionarii organismelor de certificare produse, evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produselor, evaluare tehnică, din INCD URBAN-INCERC
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pentru servicii aferente pieţei materialelor de construcţii şi a industriei construcţiilor cu
produse, tehnici, metode reglementate tehnic, agrementate, certificate etc. potrivit
cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcţii, care asigură cerinţele protecţiei antiseismice; perfectionarea
capacitatii de încercare, efectuare de calcule și alte mijloace, definite în cadrul
standardelor armonizate și al documentelor de evaluare europene, care permit
evaluarea performanței în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor
pentru construcții.
Continuarea procesului de integrare deja început în cadrul unor proiecte europene (de
ex. EOTA, ENBRI, UEATC, Germania, Franţa, Italia), Acordul EUR-OPA Major
Hazards, JICA-Japonia, USGS si UCSD - SUA, CEA-China).

În domeniul reabilitării şi modernizării termice a clădirilor şi instalaţiilor aferente, economiei de
energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă, se vor aplica măsuri, pe tipuri de clădiri - blocuri
sau clădiri individuale, care pot avea ca efect economii de energie termică apreciabile, contribuind
la reducerea consumului de căldură pe ansamblul clădirilor de locuit cu 40…50 %.
Continuarea cercetărilor şi elaborărilor de reglementări în construcţii care să conducă la
aplicarea eficientă şi deplină a Directivelor UE privind limitarea emisiilor de CO2 prin
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implementarea prin:
- realizarea de clădiri noi la nivelul de clădire cu consum de energie aproape egal cu
zero;
- renovarea energetică a fondului de clădiri existente cu asigurarea tranziției către
nZEB.
Cercetarea ştiinţifică pe următoarele direcţii:
- crearea bazei tehnico-economice pentru elaborarea planurilor naţionale extinse de
creștere a performanțelor energetice ale clădirilor;
- dezvoltarea cunoașterii și promovarea aplicării principiilor tehnice si de
management a soluțiilor pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape
zero în România;
- susținerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei
locale a lanțului de furnizori. O industrie locală puternică de materiale eficiente
energetic şi pentru utilizarea surselor regenerabile;
- crearea / actualizare cadrului normativ specific.
Fundamentarea programelor de creștere a performanțelor energetice ale clădirilor şi a
instalaţiilor aferente la nivel post-2020 prin:
- studii, cercetări, soluţii moderne, eficiente şi aplicaţii pilot în vederea implementării
conceptului nZEB în România;
- inițierea și derularea de activități împreună cu industria construcțiilor pentru definirea și
implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare pentru clădiri cu consum de energie
aproape egal cu zero și crearea condițiilor de piață pentru a asigura îndeplinirea
angajamentelor asumate de România pentru dezvoltare durabilă și implementare a
strategiilor de eficientizare energetică a fondului construit
- realizarea unui Parc de clădiri ecologice URBAN-INCERC (clădiri performante energetic,
din materiale recuperate, surse de energie recuperabilă etc);
- continuarea realizării de către România a unor legi, reglementări, instrumente economice şi
administrative în construcţii, informare, sensibilizare şi acorduri voluntare, al căror efect
poate fi apreciat în mod obiectiv, pentru atingerea obiectivului de limitare a emisiilor de
bioxid de carbon, prin creşterea eficienţei energetice.
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colaborarea la asigurarea parcurgerii etapelor rămase pentru realizarea armonizării
reglementărilor tehnice româneşti cu cele europene referitoare la materiale, produse şi
tehnologii în domeniul izolaţiilor termice şi instalaţiilor din dotarea construcţiilor.
colaborarea la asigurarea condiţiilor pentru implementarea în practica curentă a noilor
directive şi standarde europene, care să ajungă până la nivelul producătorilor de materiale
de construcţii şi executanţilor.
colaborarea la asigurarea implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivel de
producător.
asigurarea implementării unui sistem de asigurarea calităţii la nivelul laboratoarelor de
încercări autorizate proprii care participă la certificarea conformităţii produselor.

Obiectiv 4. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivel post - 2020 a I.N.C.D.
URBAN-INCERC, cu referire specială la spaţiul de cercetare european:
- accesul lărgit la programe naţionale şi europene al cercetătorilor din I.N.C.D. URBANINCERC, facilitarea contactelor reciproce
- diversificarea activităţilor centrelor de performanţă din I.N.C.D. URBAN-INCERC,
aplicarea legislaţiei pentru sprijinirea oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor ca un corp de
profesionişti.
- asigurarea finanţării publice din programe PNDI şi atragerea investitorilor privaţi în
cercetare informare şi comunicare sporită
- retehnologizarea infrastructurii de cercetare pentru compatibilizarea cu nivelul european
- colaborarea cu utilizatorii de cercetare din industrie

11.2.Plan de măsuri în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale
Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
I. Pe termen scurt
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte – incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru
cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de
cercetare, POCU
 Propuneri proiecte – oraşe inteligente, programe de finanţare: Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare Orizont
2020, Strategia naţională de cercetare, Planul naţional de cercetare-dezvoltare
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.
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3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
Acţiuni
 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante
 Obţinerea de atestări de la instituţiile specializate prin implicarea tinerilor specialişti în
procesul de elaborare, sub coordonarea unor specialişti deja atestaţi
 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale
 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor
 Stimularea cercetătorilor şi colectivelor de cercetători performanţi
 Dezvoltarea cooperării cu alte unităţi cu activitate în domeniul urbanismului şi dezvoltării
teritoriale durabile
II. Pe termen mediu
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte – incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru
cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de
cercetare, POCU
 Propuneri proiecte – oraşe inteligente, programe de finanţare: Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare Orizont
2020, Strategia naţională de cercetare, Planul naţional de cercetare-dezvoltare
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
Acţiuni
 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante
 Obţinerea de atestări de la instituţiile specializate prin implicarea tinerilor specialişti în
procesul de elaborare, sub coordonarea unor specialişti deja atestaţi
 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale
 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor
 Stimularea cercetătorilor performanţi
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4. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
Acţiuni







Marketing individual şi de echipă
Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC
Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru
Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării
în reviste de specialitate
Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice
Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi

5. Îmbunătăţirea comunicării interne
Acţiuni
 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a
altor sucursale, a compartimentelor funcţionale
 Organizarea unor şedinţe periodice de informare cu membrii echipelor de cercetători
6. Extinderea activităţii
Acţiuni
 Organizarea unei echipe care să pregătească programe de formare în domeniul urbanismului
şi dezvoltării teritoriale durabile
III. Pe termen lung
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte pe tematica provocărilor societale, finanţate fie din fonduri naţionale în
conformitate cu Strategia/Planul de CDI post-2020, fie europene
 Propuneri proiecte care să vizeze oraşele inteligente, finanţare din programe naţionale şi/sau
internaţionale
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.
3. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de cercetare
Acţiuni
 Formarea şi sudarea echipelor de cercetare prin activităţi diverse: team building, summer
picnic, Christmas party, guided tours, etc.
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 Achiziţii de echipament performant de cercetare în domeniul urbanismului şi dezvoltării
teritoriale durabile
 Angajarea de personal, în special urbanişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România
4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă
Acţiuni
 Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare proactivă)
 Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau
managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a
posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI

Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării teritoriului
I. Pe termen scurt
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte – eGovernment (proiectul „GOCO.net Building institutional capacities
for metropolitan areas networking in Lower Danube area-a new model of governance for
cooperation and networking”), programe de finanţare: PODCA; Horizon 2020 Framework
Programme (Societal Challenges; Science with and for Society)
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Elaborare baze de date, programe de finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente
proiectelor de urbanism şi management integrat al siturilor Natura 2000
3. Creşterea vizibilităţii prin afilierea la asociaţii profesionale în domeniul cooperării
teritoriale, mediului şi observării teritoriului
Acţiuni
 Înscrierea în Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR), conform solicitării
cercetătorilor din secţie
4. Consolidarea capacităţii de a realiza şi implementa proiecte finanţate prin fonduri europene
Acţiuni
 Înscrierea cercetătorilor la cursul „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
europene”
II. Pe termen mediu
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
209

Acţiuni
 Propuneri proiecte – Incluziune socială şi combaterea sărăciei, eInclusion, programe de
finanţare: POCU; Horizon 2020 Framework Programme (Societal Challenges; Science with and
for Society)
 Propuneri proiecte – Restaurări vaste ale ecosistemelor, programe de finanţare: fonduri
externe nerambursabile, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de operator de
program; Darwin Initiative
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Elaborare baze de date, programe de finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor
de urbanism şi management integrat al siturilor Natura 2000; Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
cooperării teritoriale, mediului şi observării teritoriului
Acţiuni
 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante
 Obţinerea de atestări de la instituţiile specializate prin implicarea tinerilor specialişti în
procesul de elaborare, sub coordonarea unor specialişti deja atestaţi
 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale
 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor
 Stimularea cercetătorilor performanţi
4. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării
teritoriului
Acţiuni
 Marketing individual şi de echipă
 Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC
 Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru
 Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în
reviste de specialitate
 Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice
 Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi
5. Îmbunătăţirea comunicării interne
Acţiuni
 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a
altor sucursale şi compartimentelor funcţionale
6. Extinderea activităţii
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Acţiuni
 Organizarea unei echipe care să identifice şi monitorizeze surse suplimentare de finanţare –
Ministerul Mediului
III. Pe termen lung
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri de proiecte pe tematici de finanţare diverse (cloud computing, open data, big data
etc.) finanţate din fonduri naţionale în conformitate cu strategiile/planurile de CDI post-2020
şi europene
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Diversificarea ofertei de servicii prin creşterea aportului secţiei la programe de interes
naţional (ex: Programul Naţional de Cadastru etc.)
3. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de cercetare
Acţiuni
 Angajarea unui specialist inginer de mediu
 Achiziţionarea unei licenţe soft pentru prelucrarea imaginilor satelitare (ex. Idrisi)
 Valorificarea competenţelor personalului secţiei, prin întărirea capacităţii de lucru în echipă
4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă
Acţiuni
 Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare proactivă)
 Sprijinirea cercetătorilor cu potenţial de avansare în gradele ştiinţifice şi cu rezultate
semnificative în cercetarea de profil
 Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau
managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a
posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI

Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul habitatului şi arhitecturii
I. Pe termen scurt
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte – incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru
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cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de
cercetare, POCU
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
habitatului şi arhitecturii
Acţiuni
 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante sau comasarea secţiei cu cea de cercetare-dezvoltare în domeniul
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile pentru eficientizarea activităţii de cercetare
 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale
 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor
 Stimularea cercetătorilor performanţi
II. Pe termen mediu
 Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte – incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru
cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de
cercetare, POCU
 Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.

212

4. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
habitatului şi arhitecturii
Acţiuni
 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante
 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale
 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor
 Stimularea cercetătorilor performanţi
5. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul habitatului şi arhitecturii
Acţiuni
 Marketing individual şi de echipă
 Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC
 Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru organizate de instituţiile de profil
(ministere, agenţii etc.)
 Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în
reviste de specialitate indexate internaţional
 Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice
 Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi
6. Îmbunătăţirea comunicării interne
Acţiuni
 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a
altor sucursale şi compartimentelor funcţionale
7. Extinderea activităţii
Acţiuni
 Identificarea soluţiilor pentru a asigura finanţarea necesară extinderii numărului de salariaţi,
cu posibilitatea de susţinere a creşterii
III. Pe termen lung
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni
 Propuneri proiecte pe tematica provocărilor societale, oraşe inteligente etc., programe de
finanţate din fonduri naţionale în conformitatea cu Strategia şi/sau Programul Naţional de
CDI şi europene
2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi
etc.)
Acţiuni
 Propuneri proiecte – elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic sau
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de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice centrale şi
locale etc.
3. Dezvoltarea instituţională şi extinderea infrastructurii de cercetare
Acţiuni
 Angajarea de personal cu experienţă în cercetarea de specialitate, în special arhitect şi/sau
urbanist cu potenţial de avansare în gradele ştiinţifice şi adaptare facilă la noile cerinţe
impuse de sectorul de CDI
 Reorientarea activităţilor de CDI în raport cu noile cerinţe ale pieţei de profil în context
post-2020 şi crearea de parteneriate public-privat
 Achiziţii
 Formarea şi sudarea echipelor de cercetare prin încurajarea lucrului în echipă
4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă
Acţiuni
 Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare proactivă)
 Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau
managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare
 Asigurarea unei noi generaţii de cercetători cu potenţial de formare continuă, care să se
plieze cerinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul CDI
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a
posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI
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12. Raport de audit
12.1

Informaţii Generale
12.1.1 Introducere

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă "URBAN-INCERC" s-a înfiinţat şi funcţionează în baza HG nr. 1398/ 2009, a Ordonanţei
Guvernului nr. 27/2015, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, persoană juridică
română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare aflată în
subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD „URBAN-INCERC”, s-a înfiinţat prin
comasarea prin fuziune a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor - INCERC Bucureşti cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi cu Centrul Naţional de CercetareDezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului –
CDCAS
INCD URBAN-INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2,
dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2, şi
deţine imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj, în municipiul
Iaşi, str. A. Şesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi, în municipiul Constanţa, bd.
Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, în oraşul Câmpina, str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă Staţia
Meteorologică), judeţul Prahova, precum şi în municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2,
judeţul Timiş.

INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes
naţional, în principal:
a) activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism,
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicative sectoriale şi prenormative, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice
specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în
vederea asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor
aferente, inclusiv în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare
tehnologică; elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor,
programelor şi reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al
locuirii; efectuarea de activităţi specifice de reglementare, respectiv documentări, testări,
documentaţii în domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot,
realizare de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse
şi tehnologii noi; creare de baze de date specializate;
b) activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea,
funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale
INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal:
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(i) bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare, tipărire şi
diseminare a informaţiilor/datelor specifice;
(ii) activităţi de formare profesională continuă/ perfecţionare a specialiştilor cu activitate în
domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire;
(iii) gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii de
activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
c) activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de
organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a
producţiei în fabrică.
Activitatea de audit intern din cadrul institutului este organizată la nivel de compartiment,
organigrama având prevăzute un număr de două posturi, din care, la data de 31.12.2015 era ocupat
doar unul, un post fiind vacant. Compartimentul Audit Intern își desfășoară activitatea în directa
subordonare a Directorului General al institutului.
12.2

Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul INCD
„URBAN-INCERC” în anul 2015.
Raportul este destinat atât conducerii entității, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor, cât şi
compartimentului de audit intern din cadrul institutului.
12.3

Date de identificare a INCD „URBAN-INCERC”

La data de 31.12.2015, bugetul institutului se prezintă astfel:
- Venituri totale în sumă de 17.519 mii lei;
- Cheltuieli totale în sumă de 17.442 mii lei.
Volumul bugetar al fondurilor europene nerambursabile gestionate a fost în valoare de 3.815 mii lei.
12.4

Perioada de raportare

Prezentul raport privind activitatea de audit intern este elaborat pentru perioada 01.01.2015 –
31.12.2015.
12.5

Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora

Raportul este întocmit de Economist – Biet Emilia Cristina, tel: 021.627.27.40, fax: 021.255.18.52,
e-mail: emilia.biet@incd.ro.
12.6

Documentele analizate

Activitatea de audit intern a INCD „URBAN-INCERC” se desfășoară în conformitate cu
următoarele prevederi legale:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și actualizările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activității de audit public intern;
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
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În anul 2015, nu s-au efectuat misiuni de audit, deoarece în perioada analizată, unul dintre cei doi
salariați ai compartimentului a fost în incapacitate temporară de muncă, iar cel de-al doilea a încetat
de drept raporturile de muncă cu institutul prin pensionare. Astfel, nu a fost elaborată planificarea
anuală de audit, nu s-au realizat misiuni de audit și consiliere și nu s-a efectuat o evaluare a
activității de audit.

12.7. Baza legală de elaborare a raportului
Raportul este elaborat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și actualizările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și va fi înaintat
Compartimentului Audit Public Intern din cadrul ANCSI, conform adresei nr.
01/ANCSI/05.01.2016, înregistrată la INCD „URBAN-INCERC” sub nr. 41/VM/05.01.2016.

12.2 Organizarea și exercitarea Auditului Intern
12.2.1.Organizarea compartimentului de audit public intern
Compartimentul Audit Intern își desfășoară activitatea în directa subordonare a Directorului General
al institutului, exercitând o funcție distinctă și independentă de celelalte activități ale institutului.
La data de 31.12.2015, Compartimentul Audit Intern avea prevăzute în structura organizatorică un
număr de 2 posturi, dintre care unul ocupat și unul vacant.
12.2.2. Exercitarea activității de audit public intern
INCD „URBAN-INCERC” are organizată și exercită activitatea de audit printr-un compartiment
propriu.
12.2.3.Independenţa auditului intern și obiectivitatea auditorilor
12.2.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern
Compartimentul Audit Intern își desfășoară activitatea în directa subordonare a Directorului General
al institutului, exercitând o funcție distinctă și independentă de celelalte activități ale institutului.
În cursul anului 2015, nu a existat o delegare de atribuții în sensul raportării efective unui alt nivel
decât conducătorul entității.
Comunicarea dintre Compartimentul Audit Intern și conducerea institutului este atât formală, prin
adrese scrise, utilizată în mod curent, cât și informală, prin întâlniri ocazionale sau periodice cu
conducătorul entității.
În cursul anului 2015, managementul entității nu a implicat auditul intern în exercitarea unor activități ce fac
parte din sfera auditabilă. De asemenea, nu a fost cazul aplicării și respectării procedurii de numire/ destituire
a conducătorului compartimentului de audit intern sau a auditorilor interni.

12.2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni
În anul 2015, nu s-au efectuat misiuni de audit, astfel că nu a fost necesară completarea declarațiilor
de independență.
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12.2.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
12.2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern
La nivelul INCD „URBAN-INCERC” există norme proprii privind exercitarea auditului intern, care au fost
elaborate și aprobate de conducerea institutului sub nr. 2037/VM/2011 și avizate de SAI-MDRT sub nr.
55476/2011.
În cursul anului 2015, din cauza incapacității temporare de muncă a șefului de compartiment, normele
proprii nu au fost actualizate cu modificările aduse prin HG nr. 1086/2013.

12.2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
În anul 2015, nu s-au efectuat misiuni de audit, astfel că nu au fost constatate cazuri de încălcare
a normelor de conduită etică a auditorului intern implementat la nivelul compartimentului.
12.2.4.3. Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise
Prin normele metodologice specifice institutului, Compartimentul Audit Intern a reglementat un
ghid procedural ce cuprinde un număr de 19 proceduri, dintre care una referitoare la planificarea
activității de audit intern, iar 18 au fost elaborate pentru activitățile ce implică derularea misiunii de
audit intern.
Compartimentul Audit Intern derulează un număr de 28 activități, dintre care 27 procedurabile. Din
totalul de activități procedurabile, au fost elaborate un număr de 19 proceduri, ponderea în totalul
procedurilor fiind de 70%.
În anul 2015 nu au fost actualizate procedurile existente, conform reglementărilor legale și nu au
fost elaborate proceduri noi, nu s-a implementat Standardul 9 - Proceduri astfel cum este el definit în
cadrul OSGG nr. 400/2015, din cauza incapacității temporare de muncă a personalului.
12.2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern
12.2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătățire a Calităţii
(PAIC) activităţii de audit intern
Nu s-a întocmit PAIC pentru activitatea de audit intern la INCD „URBAN-INCERC” din cauza
incapacității temporare de muncă a personalului existent.
În anul 2016, se va elabora Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit
intern, conform normelor legale în vigoare.

12.2.5.2. Realizarea evaluării externe
Auditul intern al institutului nu a fost evaluat în anul 2015 de Curtea de Conturi a României sau de
către o structură a ministerului coordonator, respectiv Ministerul Educației Naționale – ANCSI.
12.2.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern
12.2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2015
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Așa cum rezultă și din anexa nr. 6, la data de 31.12.2015 pentru Compartimentul Audit Intern erau
prevăzute două posturi, unul de conducere și unul de execuție. Postul de execuție era vacant ca
urmare a încetării de drept a raporturilor de muncă prin pensionarea titularului. Prin urmare, gradul
de ocupare este de 50%. Pentru perioada următoare, conducerea institutului va face demersuri
pentru ocuparea postului vacant.
12.2.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului 2015
În cursul anului 2015, Compartimentul Audit Intern avea încadrată o persoană cu funcție de
conducere. Nu a existat fluctuație a personalului de conducere.
Conform structurii organizatorice, în Compartimentul Audit Intern este prevăzut un post de
execuție. Pe parcursul anului 2015, titularul postului a ieșit la pensie, iar postul nu a mai fost ocupat,
astfel că rata fluctuației este de 100%.
12.2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2015
La data de 31.12.2015, Compartimentul Audit Intern din cadrul INCD „URBAN-INCERC” avea
ocupat un post din două. Titularul postului are studii tehnice superioare și este cunoscător al limbii
engleze.
12.2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern
Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în
cadrul entităţii pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.
Pentru acoperirea completă a sferei auditabile din cadrul INCD „URBAN-INCERC”, având resursa de
personal actuală sunt necesari circa 5 ani.
Pentru a acoperi sfera auditabilă în trei ani, numărul optim de auditori estimat este de 3. Pentru atingerea
acestui obiectiv se ține cont de resursele financiare și bugetare ale institutului. De asemenea, vor fi
identificate sursele de recrutare a personalului necesar, interne sau externe.

12.2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni
În anul 2015 nu a fost cazul asigurării unor activități de pregătire profesională a personalului. Pentru
anul 2016, se va elabora un program de pregătire profesională a auditorilor interni, astfel încât să fie
respectată, cel puțin, cerința realizării numărului minim de 15 zile de pregătire pentru fiecare
auditor, conform legislației în vigoare.
Planificarea pregătirii profesionale a auditorilor interni se va efectua prin parcurgerea următoarelor
etape:
a. Identificarea nevoilor de instruire;
b. Stabilirea temelor de instruire;
c. Stabilirea formelor de instruire;
d. Identificarea și selectarea formatorilor de pregătire profesională;
e. Fundamentarea propunerilor de teme de instruire

Pregătirea profesională a personalului compartimentului audit intern se va efectua, în funcție de
sumele alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al institutului, prin participarea la cursuri de
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instruire și perfecționare organizate de persoane juridice acreditate să desfășoare activități de
formare și specializare profesională, studiu individual, ședințe de lucru.

12.3 Evaluarea activităţii de audit a compartimentelor de audit intern care sunt organizate şi
funcţionează în cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate
Nu este cazul

12.3.1. Planificarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul
12.3.2. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul
12.3.2.1. Date generale privind misiunile de evaluare realizate - Nu este cazul
12.3.2.2. Rezultatele misiunilor de evaluare - Nu este cazul
12.3.2.3. Apreciere generală - Nu este cazul

12.4. Planificarea şi derularea misiunilor de audit intern
12.4.1. Planificarea activităţii de audit intern
12.4.1.1. Planificarea multianuală
Potrivit normelor în vigoare, planificarea multianualã pe 3-5 ani cuprinde misiunile de evaluare a
activitãţii de audit intern care se realizeazã cel puţin o datã la 5 ani, misiunile privind auditarea
activitãţilor derulate de institut, activitãţi care sunt auditate cel puţin o datã la 3 ani, precum şi
misiunile de consiliere.
Pentru perioada 2016-2018, Compartimentul Audit Intern va elabora planul strategic de audit,
având ca suport „Îndrumarul de planificare multianuală și anuală a activității de audit intern”
elaborat de UCAAPI din cadrul Ministreului Finanțelor Publice, în conformitate cu dispozițiile
legislației specifice, respectiv Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern și HG 1086/2013
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
Planul multianual de audit cuprinde misiuni de audit ce sunt selectate în funcție de elementele
prevăzute în legislația specifică: evaluarea riscului asociat structurilor, proceselor, activităților,
operațiunilor desfășurate; criterii semnal, deficiențe constatate anterior, evaluarea impactului unor
modificări asupra sistemului auditat, informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri,
periodicitate etc.
Elaborarea planului multianual de audit are ca suport un referat de justificare ce prezintă în sinteză,
pentru fiecare misiune de audit, rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal și alte elemente
specifice, care stau la baza selectării misiunilor de audit.
Planul multianual de audit intern cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) domeniul auditabil;
b) tema misiunii de audit intern;
c) anul realizãrii.
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12.4.1.2. Planificarea anuală
Conform Normelor metodologice specifice INCD „URBAN-INCERC” privind activitatea de audit
intern, elaborarea planurilor anuale de audit intern se realizeazã prin parcurgerea urmãtoarelor
etape:
a. identificarea proceselor/activitãţilor/structurilor/programelor desfãşurate în cadrul
institutului şi cuprinse în sfera auditului intern;
b. stabilirea criteriilor de analizã a riscurilor;
c. determinarea
punctajului
total
al
riscului
pe
fiecare
proces/activitate/structurã/program şi ierarhizarea acestora;
d. stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit intern în
plan/întocmirea referatului de justificare;
e. întocmirea proiectelor planurilor de audit intern multianual şi anual.
Planul anual de audit public intern cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a. domeniul auditabil;
b. denumirea misiunii de audit public intern;
c. obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;
d. tipul misiunii de audit public intern;
e. perioada de realizare a misiunii de audit public intern;
f. perioada supusã auditãrii;
g. numãrul auditorilor interni implicaţi în misiunea de audit public intern;
h. entitatea auditatã.
Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în conformitate cu resursele
de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare, cu respectarea periodicității în
auditare, respectiv cel puțin o dată la 3 ani. Planul de audit intern este structurat pe misiuni de
asigurare, misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare.
În anul 2015 nu s-au efectuat misiuni de audit, astfel că nu a fost elaborată planificarea anuală de
audit, nu s-au realizat misiuni ad-hoc de audit și consiliere și nu a fost cazul efectuării unei
actualizări a planului anual.
12. 4.2. Realizarea misiunilor de asigurare
Nu este cazul
12.4.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar
Nu este cazul
12.4.2.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile
Nu este cazul
12.4.2.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice
Nu este cazul
12.4.2.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane
Nu este cazul
12.4.2.5. Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare
Nu este cazul
12.4.2.6. Misiuni de audit privind sistemul IT
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Nu este cazul
12.4.2.7. Misiuni de audit privind activitatea juridică
Nu este cazul
12.4.2.8. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii
Nu este cazul
12. 4.3. Urmărirea implementării recomandărilor
Nu este cazul
Indicatori
Numărul total de recomandări a căror implementare a fost
urmărită în anul 2015, din care:
Misiuni de audit privind procesul bugetar
Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile
Misiuni de audit privind achiziţiile publice
Misiuni de audit intern privind resursele umane
Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor
comunitare
Misiuni de audit privind sistemul IT
Misiuni de audit privind activitatea juridică
Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii
TOTAL

Implementate

Parțial
Implementate

Neimplementate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.4. Raportarea iregularităţilor
Nu este cazul
Indicatori

Număr
iregularități

Numărul iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit intern realizate în anul 2015, din
care:
Misiuni de audit privind procesul bugetar
Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile
Misiuni de audit privind achiziţiile publice
Misiuni de audit intern privind resursele umane
Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare
Misiuni de audit privind sistemul IT
Misiuni de audit privind activitatea juridică
Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii

12.4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite
Nu este cazul
12.4.6. Realizarea misiunilor de consiliere și a altor activități
12.4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere
Nu este cazul
12.4.6.2. Realizarea altor acţiuni
Nu este cazul
12.4.7. Alte probleme
Nu este cazul
12. 5. Concluzii
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-

Compartimentul Audit Intern își desfășoară activitatea în directa subordonare a Directorului General
al institutului, exercitând o funcție distinctă și independentă de celelalte activități ale institutului.
În anul 2015, nu s-au efectuat misiuni de audit, deoarece în perioada analizată, unul dintre cei doi
salariați ai compartimentului a fost în incapacitate temporară de muncă, iar cel de-al doilea a încetat
de drept raporturile de muncă cu institutul prin pensionare. Astfel, nu a fost elaborată planificarea
anuală de control, nu s-au realizat misiuni de audit și consiliere și nu s-a efectuat o evaluare a
activității de audit.
La data de 31.12.2015, Compartimentul Audit Intern avea prevăzute în structura organizatorică un
număr de 2 posturi, dintre care unul ocupat și unul vacant.

12. 6. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern
În anul 2016, conducerea INCD „URBAN-INCERC”, împreună cu conducătorul Compartimentului
Audit Intern vor întreprinde toate demersurile pentru ca activitatea de audit intern să se desfășoare
astfel încât să atingă obiectivele generale stabilite de managementul institutului, să asigure și să
aducă modificările și/sau completările necesare pentru adecvarea cadrului metodologic şi
procedural, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, să adauge valoare și să îmbunătățească
eficiența și eficacitatea activităților desfășurate în cadrul institutului.
Astfel, se vor lua măsuri pentru ocuparea posturilor prevăzute în structura organizatorică a
Compartimentului de audit intern, se vor actualiza normele proprii pentru exercitarea auditului
intern și procedurile scrise privind activitatea de audit, în conformitate cu prevederile legale
specifice în vigoare.
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