LA ÎNCEPUT DE DRUM

URBANISM
consecinţă fără un efort în practica de urbanism şi
arhitectură. În aceste condiţii, fiecare publicaţie
care se dedică prezentării unor astfel de cercetări
este un fapt care trebuie susţinut şi material, şi
conceptual, şi cred că acest prim număr al
publicaţiei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”
este o demonstraţie în acest sens, el reflectând
eforturile unei importante instituţii cu activitate în
domeniu, precum şi rolul unor conexiuni şi
colaborări.

Deşi antamată cu dificultate, avem o
cercetare în domeniu care merită să fie luată în
consideraţie. Această cercetare este, însă, foarte
puţin cunoscută în lumea profesională, sunt multe
studii care dezbat subiecte de maximă actualitate
şi chiar cu prioritate faţă de apariţia problemelor
respective în spaţiul european; sunt studii care se
fac pe baza fondului documentar constituit de
situaţiile concrete din teritoriu (oraşe, judeţe şi
regiuni); toate acestea rămân necunoscute şi în
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ARHITECTURĂ
spaţiu de dezbateri la nivel formativ, prin prezenţa
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu”, care va putea prezenta anumite intenţii de
programare. Prin expunerea rezultatelor cercetării,
a dizertaţiilor şi a diplomelor, revista ar putea
constitui o platformă în zona academică. În acest
sens, ea va trebui să prezinte aspecte benefice
profesiei şi va putea oferi o posibilitate ca
cercetarea din domeniu să fie mult mai vizibilă
decât este în prezent. Nu în ultimul rând, va avea
nevoie de susţinerea altor organisme – Registrul
Urbaniştilor din România, Ordinul Arhitecţilor din
România şi, desigur, Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”.

Orice nouă apariţie în domeniu este
benefică, mai ales atunci când constituie un spaţiu
al dialogului profesional, şi cu atât mai mult atunci
când acesta se poartă la intersecţia domeniilor
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. O astfel
de publicaţie ar trebui să devină o tribună a
discuţiilor corelate, şi se poate înscrie pe traseul
care conduce spre recunoaşterea sa prin
includerea în rândurile publicaţiilor Thomson ISI
sau a celor acreditate de către Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, cu
atât mai mult cu cât în domeniile vizate există
puţine astfel de reviste. De asemenea, Urbanism.
Arhitectură. Construcţii poate să reprezinte un
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CONSTRUCŢII
Primul număr al revistei „Urbanism
Arhitectură Construcţii” editată la Institutul
Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, se
prezintă ca o revistă cu o tematică interdisciplinară
din domenii de specializare apropiate, în care ne
impresionează plăcut calitatea ridicată a
tehnoredactării şi în special a graficii care este
asigurată pe întregul conţinut al ei la standarde
ridicate! Am convingerea că această calitate

deosebită vine să atragă cercetătorii tineri şi
consacraţi, să publice rezultatul lucrărilor lor de
cercetare într-o publicaţie, care să le asigure
pretenţiile grafice dorite şi care să poată sta la loc
de cinste în orice bibliotecă de specialitate alături
de reviste publicate de edituri renumite! Cu această
ocazie doresc să urez mult succes editorului
URBAN-INCERC, să menţină şi pe viitor standardul
calităţii ridicate atât în ceea ce priveşte grafica
revistei, cât şi a conţinutului ştiinţific al acesteia.
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