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Durabilă URBAN-INCERC

Revista a fos t concepută pe ntru a publica a rticole
ştiințifice preze ntate a tât de către ce rce tă tori, cât
şi de că tre ca dre le dida ctice a le celor două
unive rsită ți – Unive rsita tea de Arhite ctură şi
Urba nism „Ion Mincu” şi Unive rs ita tea Te hnică de
Cons trucții Bucureş ti – pe ntru început. Noi
aşte ptăm ca după a pariție să avem a rticole ş i de la
celela lte unive rsită ți de profil din ța ră, dar dorim
să avem şi a rticole a le specialiş tilor din dom eniu
de peste hota re. Pe ntru a asig ura ca lita tea
ştiințifică a articolelor a fost nev oie de spe cialiş ti
din toa te dome niile a mintite ca re să avizeze ca
ata re sa u prin formula rea de suge stii a rticole le
prim ite.

De ce a trebuit s a a pară aceas tă r evis tă în ca drul
INCD URBAN-IN CERC?
Fiind atâtea revis te de spe cia litate pe pia ță, grupul
de iniția tivă forma t din com ite tul de dire cție al
Institutului Național de Cerceta re – Dezvolta re
URBA N-INCERC a hotărâ t la început de vară că avem
un institut de cerce tare -dezv oltare foa rte ma re, cu
foarte m ulți cercetă tori, inclusiv cadre dida ctice,
care au nevoie să îşi publice ce rcetă rile ş i s tudiile
într-o revis ta de specialita te si a tunci s-a de cis că ar
fi bine să apa ră o revis tă de specia lita te chia r în
cadrul Institutului, având foa rte m ult ma terial. Am
crez ut la înce put că apa riția aces te i revis te va avea
loc foarte re pede, da r am cons tata t ca ea a tre buit
sa trea că prin mai m ulte eta pe de creştere a
calității.

Am ținut foarte mult ca la prim ul număr deca nul
Facultății de Urbanism şi Pe isagistică din
Unive rsita tea de A rhitectură şi Urbanis m „Ion
Mincu”, Prof. univ. dr. arh. Alexa ndru SANDU,
Rectorul Univers ității de Arhitectură şi Urba nism „Ion
Mincu”, Prof. univ. dr. a rh. Şte fan SCAFA-UDRIŞTE şi
Rectorul Universității Te hnice de Cons trucții
Bucureş ti, Prof. univ. dr. ing. Iohan NEUNER, să
exprime un punct de vedere în contextul unei noi
apariții editoria le în domeniu.

Titlul revistei a pornit chiar de la denumirea
institutului, deoa rece după cum v-am prezentat
Institutul în ediția precedentă, el are în componență
cele trei domenii – urbanism, arhitectură, construcții,
de aceea această revistă până la urmă se numeşte
Urbanism. Arhitectură. Construcții, considerând ca
aceasta este ordinea firească a deme rsului corect
pentru definitivarea unei idei de arhitectură.
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Dorim ca această revistă să apa ră de cel puțin patru ori
pe an, calita tea ei (a tât editorială, cât ş i ştiințifică) să
crească şi prin aceasta să ajute institutul în
promovarea tinerilor ce rcetători, astfe l ca aceştia să
avanseze profesional, deoarece criteriile pentru
obține rea grade lor din ce rceta re impun e xigențe
sporite. În al doilea rând aş vrea să se publice cel puțin
rezumatele cerce tărilor făcute de specialiştii noştri,
astfel ca acestea să fie cunoscute şi folosite de toți

ceilalți specialiş ti din domeniile pe care revista le
reprezintă.
Difuzarea se va face prin Compartimentul din cadrul
Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare
URBA N-INCERC sub formă de abonament şi poate fi
accesată şi de pe site-ul pe care îl vedeți afişat pe
ecran, deschizând astfe l oportunitatea de a pune la
dispoziția specialiştilor informații de specialitate.
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