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Potrivit principiilor enunţate în Legea nr. 350 din
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
cu modificările şi completările ulterioare,
gestionarea spaţială a teritoriului ţării constituie o
activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă,
desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl
folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile
societăţii şi cu cerinţele europene, pentru a asigura
indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire
echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare
eficientă a teritoriului. Gestionarea se realizează
prin intermediul amenajării teritoriului şi al
urbanismului, care constituie ansambluri de
activităţi complexe de interes general ce contribuie
la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia
patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale,
precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel
regional, naţional şi european.

direcţionată către atingerea aceloraşi obiective
generale legate de dezvoltarea durabilă şi de
creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării locuitorilor.
Pe următorul palier se află proiectarea tehnică a
construcţiilor, care se circumscrie detaliilor de
proiectare arhitecturală şi contribuie, la rândul său,
la
atingerea
obiectivelor
de
dezvoltare
socioeconomică şi ecologică.
În consecinţă, cercetarea specifică acestor domenii –
fie aceasta fundamentală, istorică, aplicativă sau de
oricare altă natură – trebuie să se desfăşoare
conform principiilor enunţate şi să asigure o
integrare a disciplinelor care caracterizează fiecare
palier al analizei. Este o muncă de echipă care
presupune o abordare inter- şi trans-disciplinară,
integrând în afara cunoştinţelor specifice
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor şi pe cele
din geografie, ecologie, economie, sociologie şi alte
discipline.

Diferenţa între amenajarea teritoriului şi urbanism
este una de scară, şi aceasta dictează şi scopul: în
cazul amenajării teritoriului, armonizarea la nivelul
întregului teritoriu a politicilor economice, sociale,
ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi
local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea
diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea
coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale
dintre acestea, iar în cazul urbanismului,
stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin
realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen
scurt, mediu şi lung. Se realizează astfel o
subordonare, în sensul că urbanismul detaliază şi
delimitează în teren prevederile planurilor de
amenajare a teritoriului.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
„URBAN-INCERC” continuă experienţa prestigioasă
a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC
Bucureşti, a Institutului Naţional de CercetareDezvoltare 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, fiind
implicat în elaborarea de politici, programe şi
planuri în domeniile sale de competenţă, în
activităţi de reglementare specifice contribuind la
valorificarea rezultatelor ca informaţii sau
documente de interes public. De asemenea, INCD
URBAN-INCERC efectuează cercetări în domeniul
construcţiilor şi materialelor de construcţii, studii şi
cercetări în vederea elaborării reglementarilor
tehnice şi economice care stau la baza activităţii de

Continuând această subordonare, odată cu
eliberarea autorizaţiei de construcţie proiectarea
arhitecturală a construcţiilor trebuie să se
desfăşoare cu respectarea restricţiilor prevăzute
de certificatul de urbanism, şi trebuie să fie
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În vederea acreditării sale de către Consiliului
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior din România şi pe plan internaţional,
revista va funcţiona în sistem „peer review”, adică
articolele propuse spre publicare vor fi înaintate
către referenţii de specialitate din Colegiul editorial
sub forma unui document, care nu va permite
identificarea autorilor. În funcţie de recomandarea
referenţilor, articolul va fi publicat ca atare sau sub
rezerva efectuării unor modificări propuse de
referenţi, sau va fi respins în cazul în care calitatea
sa nu corespunde exigenţelor revistei. Articolele
publicate vor fi structurate sub fie forma unor
comunicări succinte (specifică studiilor din
domeniu, proiectelor de cercetare aflate în fazele
incipiente de derulare şi recenziilor de carte), fie
sub o formă extinsă (caracteristică articolelor ce
descriu rezultatele unor proiecte de cercetare
finalizate, sintezelor documentare şi articolelor de
opinie).

concepere, realizare şi exploatare, precum şi de
postutilizare 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 şi 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.
Având în vedere bogata experienţă de cercetare a
instituţiilor sale componente, INCD URBAN-INCERC
consideră necesară elaborarea unei publicaţii de
profil care să prezinte rezultatele din cercetare, în
acord cu viziunea ierarhică a subordonării şi
integrării palierelor activităţilor din amenajarea
teritoriului, urbanism, arhitectură şi construcţii.
Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii se
adresează în primul rând specialiştilor din cele trei
domenii de interes: urbanism, inclusiv amenajarea
teritoriului, arhitectură şi construcţii, atât din
mediul academic şi instituţiile de cercetare, cât şi
din administraţia publică locală şi centrală, precum
şi profesioniştilor care îşi desfăşoară activitatea în
alte sectoare.
Obiectivul revistei este acela de a prezenta
rezultate originale ale cercetării de profil alături de
contribuţii teoretice, sinteze documentare, opinii şi
recenzii de carte. Ne propunem să susţinem
domeniile urbanism, arhitectură şi construcţii
printr-o publicaţie ştiinţifică de ţinută, care să
reprezinte contribuţiile româneşti şi pe plan
internaţional.
Pentru a asigura atingerea acestui obiectiv, încă din
primul număr am optat pentru însoţirea articolelor
publicate de un rezumat şi de cuvinte-cheie în limba
engleză.
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