Prima circulară
• INCD URBAN-INCERC organizează cea
de-a XII-a ediţie a conferinţei de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
• Sucursala Iaşi a INCD URBAN-INCERC
organizează conferinţa aniversară a 60 de ani

EXCELENŢA ÎN
CERCETAREA DIN
INGINERIA SEISMICĂ ŞI
ACŢIUNILE CLIMATICE

22-23 septembrie 2016
Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul Sucursalei Iaşi a
INCD URBAN-INCERC, str. A. Şesan, nr. 37, Iaşi. Obiectivul conferinţei este de a prezenta
cele mai noi cercetări din domeniul construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii,
urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cu accent pe reliefarea celor din cadrul Sucursalei
INCD URBAN-INCERC Iaşi şi pe domeniile de activitate ale acesteia. Accesul la mapa şi
lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o
lucrare. Înscrierea este gratuită şi se poate se face exclusiv on-line la adresa
https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/
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 lucrări, fiecare participant
trebuie să se înregistreze până la data de 9 septembrie 2016.
De asemenea, INCD URBAN-INCERC oferă participanţilor posibilitatea publicării rezumatelor
şi lucrărilor integrale în publicaţiile editate, accesibile pe pagina http://pub.incd.ro/, după cum
urmează; lista include aceste publicaţii în ordinea crescătoare a importanţei acestora, dar şi a
cerinţelor legate de conţinutul şi forma lucrării, publicarea fiind condiţionată în fiecare caz de
către acceptarea conţinutului ştiinţific de către referenţi şi respectarea strictă a
instrucţiunilor de redactare:
• Rezumat (redactate în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză pentru autorii
români, în limba engleză pentru autorii străini) se vor publica în „Conferinţa de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale
lucrărilor”, vol. 11, ISSN 2343-7537, publicaţie indexată în ProQuest, Ulrich’s Web şi
Europa World of Learning / Routledge – pagină: http://pub.incd.ro/AP/index.htm.
Termenul-limită de trimitere este 2 septembrie 2016.
• Lucrările integrale redactate în limba română sau limbile engleză sau franceză se vor
publica în volumul „Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 11, ISSN 2393-3208, indexat în
CiteFactor, ProQuest, Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s Periodicals Directory – pagină:
http://pub.incd.ro/PP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 2 septembrie 2016.
• Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Construcţii,
ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS –
categoria B+) – pagini: http://constructii.incerc2004.ro/ (momentan nefuncţional) sau
http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 2 septembrie 2016.
• Articole in extenso, redactate în limbile engleză sau franceză, pot fi publicate în revista
Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 32 de baze de date şi 71
de biblioteci din întreaga lume, inclusiv în Thomson-Reuters (ISI) Emerging Sources
Citation Index) – pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm.
Termenul-limită de trimitere este 9 septembrie 2016.

Pentru ca volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile participanţilor, nu se vor admite
lucrări trimise spre publicare după data-limită, deşi participanţii înscrişi după 9 septembrie 2016
vor putea susţine comunicările. În cazul publicării în reviste, termenele-limită pot fi extinse la
cerere. 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. În schimb,
datorită indexării Thomson-Reuters, revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor
condiţia existenţei unei bibliografii axate în proporţie de 90% pe materiale publicate (articole de
specialitate publicate în volumele unor conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi într-o măsură cât
mai mare pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus.
Instrucţiuni de redactare
Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate (prezentări Power
Point sau alte materiale); singurele documente care trebuie trimise sunt rezumatele şi 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.
Posterele vor avea dimensiunea A0, vor folosi şablonul de la http://www.incd.ro/wpcontent/uploads/2014/02/Model-poster.ppt 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.
Materialele publicate (rezumate, lucrări integrale şi articole in extenso) trebuie să respecte
instrucţiunile de redactare specifice fiecărei publicaţii, disponibile pe paginile Internet
specificate. Nerespectarea acestora duce la respingerea automată a lucrării sau rezumatului,
ceea ce nu afectează posibilitatea susţinerii comunicării (orale sau poster) în conferinţă.
Limba. Autorii români vor redacta rezumatul în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi
engleză şi vor redacta lucrarea finală în limbile: română şi engleză pentru rezumat, română,
engleză sau franceză pentru volumul conferinţei, engleză pentru revista Construcţii şi engleză
sau franceză pentru revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii. Prezentările vor fi susţinute în
limbile română sau engleză.
Persoane de contact: CSI dr. ecol. , dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, e-mail:
alexandru.petrisor@incd.ro; Georgiana-Diana TĂMÎRJAN, e-mail: diana.tamirjan@yahoo.com,
telefon 0766-588240; pagină: http://conf.incd.ro/
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Înregistrare
Deschiderea lucrărilor
Prezentarea lucrărilor – secţiuni paralele
• Construcţii, economia construcţiilor
• Arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
• Postere
Vizite de laborator, expoziţii
Conferinţa aniversară a Sucursalei INCD URBAN-INCERC Iaşi
• Discursuri în plen
• Decernări de diplome şi medalii
Vizite de laborator, expoziţii
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