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FIRST CALL FOR PAPERS
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură are plăcerea de a vă invita la cea de-a XV-a
ediţie a Conferinţei „Tehnologii Moderne pentru Mileniul III”, conferinţă cu participare
internaţională, care va avea loc în luna noiembrie 2015, la sediul facultăţii.

OBIECTIVE
Această conferinţă tinde să contribuie la transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul
Construcţiilor, Instalaţiilor Sanitare, Arhitectură şi Cadastru la nivel naţional şi
internaţional.
Principalele obiective ale conferinţei:
transferul de cunoştinţe şi informaţii reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor cheie,
asociaţiilor tehnice şi industriale implicate în procesul educaţional;
îmbunătăţirea potenţialului materialelor autorilor, cercetării şi a informaţiilor;
să contribuie la implementarea constantă a noutăţilor din aceste domenii;
să faciliteze schimbul de păreri, idei şi cooperarea.

SUBIECTELE CONFERINŢEI din acest an sunt:
ARHITECTURĂ;
CONSTRUCŢII ;
INGINERIE CADASTRALĂ;
INGINERIE SANITARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI;
MANAGEMENTUL TERENULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR;
MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGII CARE PROTEJEAZĂ MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR;
PUBLICITATE IMOBILIARA;
EVALUAREA RISCULUI ÎN ZONE MINIERE FOLOSIND GIS;
IMPACTUL UMAN ASUPRA PEISAJULUI;
OFICIUL CADASTRAL.

TERMENE IMPORTANTE:
Trimiterea titlului şi abstractului lucrării: 30 sept. 2015
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TAXA DE PARTICIPARE
Fiecare aplicant va plăti 200 lei, care va include materialele conferinţei şi mesele din
zilele conferinţei pentru 1 lucrare ca prim autor. Cele mai bune 15 lucrări prezentate vor
fi publicate în revista facultăţii (cu apariţie mai 2016), Journal of Applied Engineering
Sciences (JAES), revistă BDI, afiliată Ed. de Gruyter Open, caz în care autorii aleşi vor
plăti 80 de euro. Restul lucrărilor vor fi publicate în volumul conferinţei (CD cu ISBN).
Taxa se poate achita în ziua conferinţei la secretariatul conferinţei sau prin virament
bancar: ASOCIATIA ARHICON TOP: COD IBAN: RO48RNCB0661112825850001 –
B.C.R.; CIF: 26148516.

LIMBA
Engleză: atât pentru publicarea lucrărilor în volum, cât şi pentru prezentarea lucrărilor de
către participanţii străini.

FORMATUL LUCRĂRII in extenso
Datorită faptului că o parte din lucrările de anul acesta vor fi publicate în JAES, formatul
lucrării, regulile de scriere şi conformitate, vor trebui să respecte obligatoriu indicaţiile
date de comitetul editorial al JAES; acestea se pot regăsi pe site-ul revistei:
http://www.arhiconoradea.ro/JAES/home.htm, butonul Author Guidlines. Orice
neconformitate cu cele indicate pe pagina revistei vor duce în mod automat la
excluderea lucrării de la publicarea în JAES.
Acceptarea, recenzia şi publicarea: Întreaga lucrare va avea între 4 – 10 pagini, doar
pagini pare !
Acceptarea/Refuzarea lucrărilor vor fi comunicate autorilor (primilor autori) în 5
noiembrie. 2015.
Postere
Fiecare autor poate alege între două forme de prezentare: orală sau vizuală (cu
postere). Mărimea posterului nu trebuie să depăşească 1.5 m lungime şi 1 m lăţime.

