
Prima circulară 

Cea de-a opta ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă 
 

Dezvoltarea durabilă a mediului construit – de la 

viziune la realitate 
 

3 octombrie 2014 
 

Conferinţa va fi organizată de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, 

Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul sucursalei INCERC 

Bucureşti din Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14 şi 46 

(staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 335, 614 şi 655 (staţia B-dul Chişinău), 253 

(staţia Morarilor). Obiectivul conferinţei este de a prezenta provocările legate de dezvoltarea 

durabilă a habitatului uman din prisma disciplinelor care îl studiază şi al celor conexe, pornind 

de la viziunea planificatorilor, dezvoltatorilor, managerilor publici şi decidenţilor politici şi 

până la materializarea acesteia în practică, în mod concret. Accesul la mapa şi lucrările 

conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare. 

Înscrierea la acest eveniment este gratuită şi se poate se face exclusiv on-line la adresa 

https://docs.google.com/forms/d/1uEzy2qMkerRyg8rDTAvsjqlDrVEmeg_z9dxr9-

SvJ9E/viewform 
 

Comunicările vor fi susţinute prin afişarea de postere sau susţinerea unor prezentări orale de 

maximum 15 minute în sesiuni moderate. În vederea prezentării unei comunicări sau a unui 

poster, fiecare participant trebuie să se înregistreze până la data de 15 septembrie 2014. Procesul 

de înscriere include trimiterea unui rezumat care, dacă este admis de referenţi, se va publica în 

volumul „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 

amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 8, ISSN 2343-7537. Lucrările integrale, 

care se vor publica într-unul dintre numerele următoare ale revistelor Urbanism. Arhitectură. 

Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 45 de baze de date şi biblioteci) sau Construcţii, ISSN 

1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS – categoria B+) 

dacă vor fi admise de referenţii de specialitate, trebuie trimise până la data de 15 septembrie 2014. 
 

Instrucţiuni de redactare 
Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate (postere, prezentări 

Power Point etc.); singurele documente care trebuie trimise sunt lucrările integrale, şi singurul 

format acceptabil este Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate 

(DOCX, PDF) nu vor fi luate în consideraţie. 
Rezumatul va avea următoarea structură: titlul, autorii şi afilierea acestora, urmată de textul 

rezumatului structurat pe următoarele sub-puncte: 1. Context, 2. Materiale şi metode, 3. Rezultate şi 

discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face folosind aceste cuvinte. În cazul în 

care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea şi al treilea sub-punct pot lipsi sau pot fi 

înlocuite. Dimensiunea maximă este de 3000 caractere. Nu vor fi incluse grafice, tabele, referinţe 

bibliografice sau cuvinte cheie. Rezumatele vor fi trimise prin e-mail la alexandru.petrisor@incd.ro. 

Nu vor fi luate în considerare rezumate trimise la alte adrese de e-mail. 

Posterele vor avea dimensiunea A0, vor folosi şablonul de la http://www.incd.ro/instructiuni-

de-redactare-pentru-lucrarile-stiintifice şi vor include numele conferinţei, titlul, autorii şi 

afilierea acestora, urmată de textul structurat pe următoarele secţiuni: 1. Context, 2. Materiale 

şi metode, 3. Rezultate şi discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face 

folosind aceste cuvinte. În cazul în care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea 

şi al treilea sub-punct pot lipsi sau pot fi înlocuite. 



Instrucţiunile de redactare pentru revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii sunt afişate la 

adresa http://uac.incd.ro/ (se alege „Instrucţiuni pentru autori” din meniu stânga), sau direct la 

adresa http://uac.incd.ro/Index/instr.htm, iar cele pentru revista Construcţii se găsesc la adresa 

http://constructii.incerc2004.ro/pt_autori.htm. În alegerea revistei, participanţii din domeniul 

construcţiilor trebuie să ţină cont că pentru revista Construcţii sunt necesare articole cu un 

pronunţat caracter tehnic, care conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi 

prezintă rezultate experimentale, în timp ce revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, având 

un auditoriu mai eterogen, publică şi articole cu un caracter mai general, care nu conţin 

neapărat ecuaţii şi rezultate experimentale. 

Limba. Autorii români vor redacta rezumatul în limba română (obligatoriu cu diacritice) şi 

vor redacta lucrarea finală în engleză pentru revista Construcţii şi engleză sau franceză pentru 

revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii. 
 

Programul general al conferinţei (detaliile vor fi oferite după 22 septembrie 2014) 
 

900-930 Primirea şi 

înregistrarea 

participanţilor 

930-1000 Deschiderea lucrărilor 

1000-1030 Pauză de cafea 

1030-1300 Prezentarea lucrărilor 

1300-1400 Pauză de prânz 

1300-1400 Demonstraţii, vizite 

1400-1700 Prezentarea lucrărilor 
 

Persoană de contact: fil. Alina BĂILEŞTEANU, Şef Compartiment Marketing şi Cooperare 

Internaţională, INCD URBAN-INCERC, tel.: 021-255-1667, mobil: 0721-568-546, e-mail: 

alina_bailesteanu@incd.ro, alina.bailesteanu@yahoo.com; pagină: http://www.incd.ro/conferinte 
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