
 

 

  

Avem deosebita plăcere de a vă invita 

la cele 5 Sesiuni Internaţionale de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti ale 

Universității  “Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu, ce se vor desfăşura în perioada  

08-10 decembrie 2016.  

 Grup ţintă: studenţi şi masteranzi ai 

facultăţilor din ţară şi străinătate, dar și elevi. 

  Scopul: Cele 5 Sesiuni 

Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice 

Studenţeşti oferă participanţilor posibilitatea 

de a-şi prezenta propriile realizări şi creaţii, 

valorificarea capacităţii lor creative şi 

inovatoare, precum şi facilitarea schimbului 

de opinii şi idei.  

 

DATE IMPORTANTE:  

- 27 noiembrie 2016 - data limită pentru 

trimiterea formularului de înscriere împreună cu 

lucrarea in extenso; 

- 09 decembrie 2016 - susţinerea lucrărilor. 

 

         PROGRAMUL MANIFESTĂRII: 
 

08 decembrie 2016 

- Sosirea participanţilor 
 

09 decembrie 2016 

- Înregistrarea participanţilor 

- Deschiderea oficială 

- Susţinerea lucrărilor 

- Premierea participantilor 
 

10 decembrie 2016 

- Plecarea participanţilor 

 

 

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE 
 

     Condiţii generale: Lucrarea se va redacta în 

limba română sau engleză și va avea minim 6 

pagini și maxim 12 pagini, pe format A4 cu 

setarea paginilor: stânga 30 mm, dreapta 25 

mm, sus 25 mm, jos 25 mm.  

    Titlul lucrării: Times New Roman 16, Bold, 

spaţierea 1.15 pt., majuscule, centrat. 

    Nume, prenume autor/coautor: Times New 

Roman 14, Bold, spaţierea 1.15 pt., majuscule, 

centrat, la două rânduri faţă de numele lucrării. 

    Denumirea instituţiei: Times New Roman 

14, normal, spaţierea 1.15 pt.,  majuscule, 

centrat, la un rând faţă de numele autorului. 

    Abstract: Times New Roman 11, Italic, la 

două rânduri faţă de denumirea instituţiei, 

spaţiere la un rând, majuscule, justify. 

Abstractul va conţine maxim 200 de cuvinte și 

va fi redactat în limba engleză sau franceză. 

    Conţinutul lucrării: La două rânduri de 

abstract, redactat cu Times New Roman 12, 

spaţierea 1.15 pt., justify, normal; desenele, 

tabelele şi graficele vor fi numerotate 

consecutiv începând de la 1 şi centrate pe 

pagină. 

     Pentru aparatul critic se vor folosi notele de 

subsol. 

     Bibliografie: În ordine alfabetică, la sfârşitul 

lucrării (Autorul - nume, iniţiala prenumelui, 

Titlul lucrării - italic, Editura, anul). 
 

Prin participarea la Sesiunile de 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, studenţii, 

masteranzii şi elevii înregistraţi vor avea 

posibilitatea de a publica studiile elaborate 

într-un volum de lucrări (condiţiile de 

tehnoredactare trebuie respectate).  

SECŢIUNI: 
 

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare 

Durabilă: 

1.Inginerie energetică 

2.Inginerie industrială 

3.Automatică şi informatică aplicată 

4.Ingineria mediului 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice: 

1.Antreprenoriat şi creştere economică 

2.Management și marketing 

3. Instituții şi servicii financiare 

4.Contabilitate și informatică 

economică 

 

Facultatea de Știinte ale 

Educației și Management Public: 

1.Administraţie publică 

2.Relaţii internaţionale  

3.Ştiinţe ale educaţiei și litere 

 

Facultatea de Științe Juridice: 

1.Drept privat 

2.Drept public 

 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și 

Comportamentale: 

1.Kinetoterapie și știinţa sportului 

2.Sănătate 

 
Pentru înscrieri, trimiterea lucrărilor și mai 

multe detalii accesați site-urile celor 5 Sesiuni 

Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice 

Studenţeşti. 

 



 

 

  

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 Fiecare lucrare are maxim 2 autori, iar o 

persoană se poate înscrie cu maxim două 

lucrări.  

 Prezentarea lucrării se va limita la maxim 

10 minute.  

 Respectarea condiţiilor de tehnoredactare. 

 Taxă de participare: pentru studenții din 

exterior - 30 lei/persoană, iar pentru studenții 

din UCB care participă cu două sau mai 

multe lucrări - 20 lei. Elevii nu vor achita 

taxă departicipare.  

 

 

Pentru înscrieri, trimiterea lucrărilor și mai 

multe detalii accesați site-urile celor 5 Sesiuni 

Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice 

Studenţeşti: 

www.lsucb.ro/engineeringscientiarum/ 

www.lsucb.ro/economics/ 

www.lsucb.ro/sententia/ 

www.lsucb.ro/legesapereaude/ 

www.lsucb.ro/menssana/ 

 

 

 

Proiect  organizat  de:  

 

Pentru înscrieri vă rugăm să descărcați și să 

completați formularul de pe site-urile Sesiunilor 

Științifice Studențești și să-l trimiteți împreună 

cu lucrarea in extenso până la data de 27 

noiembrie 2016 la una din adresele de e-mail de 

mai jos, corespunzătoare secțiunii la care doriți 

să participați. 

 

CONTACT: 

Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă 

(ENGINEERING SCIENTIARUM) 

Bănățeanu Mădălin Eugen (tel. 0799.297.822) 

E – mail: banateanu_eugen@yahoo.ro  

 
Facultatea de Ştiinţe Economice 

(ECONOMICS SCIENTIARUM) 

Raicu Petruța (tel. 0784.151.717) 

E – mail: petrutaraicu@yahoo.com 

 
Facultatea de Știinte ale Educației  

și Management Public 

(SENTENTIA) 

Spineanu Iuliana (tel. 0769.344.949) 

E – mail: spineanu.iulia@yahoo.com  

 
Facultatea de Științe Juridice 

(LEGE SAPERE AUDE!) 

Șoiogea Claudia (tel. 0761.517.667) 

E – mail: claudiasoiogea@yahoo.ro  

 

Facultatea de Ştiinţe Medicale și Comportamentale 

(MENS SANA IN CORPORE SANO!) 

  Ciobanu Adrian (tel.: 0769.881.927) 

E – mail: ciobanu.adita@yahoo.com 

 

  ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 

 

 

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la 

Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti: 
 

ENGINEERING SCIENTIARUM - ediția a VI-a 

ECONOMICS SCIENTIARUM - ediția a IV-a 

SENTENTIA - ediția a VII-a 

LEGE SAPERE AUDE! - ediția a VIII-a 

MENS SANA IN CORPORE SANO! - ediția a VII-a 
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