Prima circulară
INCD URBAN-INCERC organizează cea de-a XVII-a ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială

TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN URBANISM, ARHITECTURĂ ŞI
CONSTRUCŢII
9 aprilie 2020
În context european, una dintre provocările domeniilor ce conlucrează la adaptarea continuă a
habitatului uman la schimbările din economie şi societate şi nevoile de protecţie a mediului este
nevoia de modernitate pe fondul existenţei unui vast patrimoniu istoric. Pornind de la acest aspect,
obiectivul conferinţei este de a reflecta asupra încercărilor urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor de a sprijini tranziţia aşezărilor urbane către modernitate păstrând, în acelaşi timp,
tradiţiile şi patrimoniul moştenite din trecut.
Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul central din Bucureşti, Şos.
Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 36, 46 şi 55 (staţia B-dul
Chişinău), autobuzele 101, 104, 243 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor). Accesul
la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o
lucrare. Înscrierea este gratuită şi se poate face exclusiv on-line folosind adresa de Internat
https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform
Autorii români vor înscrie toate informaţiile privind prezentarea (poster sau comunicare orală) –
titlu, autori, afiliere – doar în limba română.
Având în vedere faptul că evenimentul presupune atât efectuarea unor prezentări (postere şi
comunicări orale), cât şi publicarea unor materiale aferente acestora (rezumate şi lucrări integrale),
organizatorii atrag în mod deosebit atenţia asupra faptului că gestiunea celor două se realizează în
mod independent. Astfel, programul prezentărilor din 9 aprilie 2020 se întocmeşte exclusiv pe
baza înscrierilor, iar dacă autorii decid să facă unele modificări (autori sau titlu) după înscriere şi
acestea se regăsesc în materialele scrise, ele nu sunt preluate automat în programul prezentărilor.
Materialele trimise spre publicare nu se regăsesc în program dacă nu au fost înregistrate prin site-ul
dedicat înscrierilor. Toate acestea, precum şi decizia de a schimba tipul prezentării (poster sau
comunicare orală) reclamă reînscrierea lucrării, cu modificările de rigoare, de către autori, sau
contactarea organizatorilor după ce site-ul de înscriere devine inactiv. De asemenea, organizatorii
nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile făcute de autori la înscriere (titlu, autori, secţiune, tip
de prezentare etc.). În mod asemănător, materialele publicate nu preiau informaţii din cele furnizate
la înscrierea prezentărilor.
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 27 martie 2020. 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. 17, 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 13 martie 2020.
• 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. 17, 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 13 martie 2020.
• 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.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de
trimitere este 3 aprilie 2020.
• Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Urbanism. Arhitectură.
Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 45 de baze de date şi 80 de biblioteci internaţionale –
pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 3
aprilie 2020.
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 13 martie 2020 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 revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor condiţia
existenţei unei bibliografii cu cel puţin 25 de titluri, axată în proporţie de 90% pe materiale publicate
(articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi
într-o proporţie de cel puţin 80% pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate
ISI/Scopus. Alături de respectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţia este obligatorie, nerespectarea
sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare.
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 disponibil la adresa Internet
http://conf.incd.ro/Doc/Sablon.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 ambele reviste. Prezentările vor fi susţinute
în limbile română sau engleză.
Contact: e-mail: conferences@incd.ro; pagină WEB: http://conf.incd.ro/
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