
Această Sesiune de comunicări ştiinţifice 

studențești se adresează atât studenţilor şi 

masteranzilor, cât şi elevilor.   

  

  

  

          DOMENII  DE  INTERES:  

  

Facultatea de Științe Tehnice, Medicale 

și Comportamentale:  

1. Inginerie energetică  

2. Inginerie industrială  

3. Automatică şi informatică aplicată  

4. Ingineria mediului  

5. Kinetoterapie și știinţa sportului  

6. Sănătate  

  

  

Facultatea de Ştiinţe Economice:  

1. Antreprenoriat şi creştere economică  

2. Experiență şi inovare în management  

3. Instituții şi servicii financiare  

4. Dezvoltarea       sistemelor      de         e-

Contabilitate  

  

  

Facultatea de Științe ale Educației, 

Drept și Administrație Publică:  

1. Științe administrative și politice  

2. Ştiinţe ale educaţiei și litere  

3. Științe juridice  

  

  

  

  

  

  

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 cea de-a XI-a ediţie a 

ZCSSUCB, urmare a procesului de recenzare 

efectuat de comitetul ştiinţific constituit, studenţii, 

masteranzii şi elevii înregistraţi vor avea 

posibilitatea de a li se publica studiile elaborate în 

volumul ZCSSUCB 2018 (condiţiile de 

tehnoredactare trebuie respectate).   
  

DATE IMPORTANTE:  

  

- 01 aprilie 2018 – data limită pentru 

trimiterea formularului de înscriere; - 05 

aprilie 2018 – data limită pentru trimiterea 

lucrării in extenso și confirmarea participării 

de către student/elev; -   20 aprilie 2018 – 

susţinerea lucrărilor.  

  

PROGRAMUL MANIFESTĂRII:  
19 aprilie 2018  

- Sosirea participanţilor  
20 aprilie 2018  

- Înregistrarea participanţilor  

- Deschiderea oficială  

- Susţinerea lucrărilor  
- Premierea participanților  

21 aprilie 2018  

- Vizitarea Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi 

a oraşului Târgu Jiu - Plecarea participanţilor   

 



Zilele Cercetării Ştiintifice Studenţeşti din 

Universitatea  “Constantin Brâncuşi”   

oferă participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta 

propriile  realizări  şi  creaţii 

 științifice, valorificarea capacităţii lor creative 

şi inovatoare, precum şi facilitarea schimbului de opinii 

şi idei.  

  

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

  

• Fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori.   
• O persoană se poate înscrie cu maxim două lucrări.  

• Prezentarea lucrării se va limita la maxim 8 minute.  

• Respectarea condiţiilor de tehnoredactare.  
• Taxa de participare: pentru studenții din exterior - 

30 lei/persoană, iar pentru studenții din UCB care 

participă cu două sau mai multe lucrări - 20 lei.  
  

   Coordonatori principali:   
- Blidea Robert-Andrei, tel.: 0726.250.912 E – mail: 

blidea.andrei.95@gmail.com   
- Tomescu Teodora-Valentina, tel.: 0732.494.093 E - 

mail: theo.v182@yahoo.com  
  

Coordonatori:  
  

- FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE, 

MEDICALE ȘI COMPORTAMENTALE:  
- Brînzan Andrei Șerban (tel. 0726.249.554) E – mail: 

andreiii0249@gmail.com  

  

- FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:  
- Lazăr Ionuț (tel. 0769.925.050)  

E – mail: lazarionutvictoras@gmail.com  

  

- FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE 

EDUCAȚIEI, DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ:  
- Tomescu Teodora (tel. 0732.494.093) E – mail: 

theo.v182@yahoo.com  

  

  

Descarcă Formularul de înscriere de pe 

www.lsucb.ro/zcssucb/inscrie-te/ și trimite-l la 

adresa de E-mail corespunzătoare secţiunii alese 

(vezi adresele mai sus) până la 01 aprilie 2018.   
  

  

Zilele Cercetării Ştiintifice Studenţeşti 

din Universitatea  “Constantin 

Brâncuşi” în imagini:  

 

  

       Formularul de înscriere şi alte informaţii le 

găsiţi pe site-ul:  www.lsucb.ro/zcssucb/  
  

  

Proiect  organizat  de:  

 
         www.lsucb.ro                       www.utgjiu.ro 

facebook.com/lsucbpage       facebook.com/ucbtgjiu 

ROMÂNIA  
  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  
  

  

UNIVERSITATEA   

“CONSTANTIN BRÂNCUŞI”   

 
  

  

DIN TÂRGU JIU   
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    Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti        

din Universitatea  “Constantin         

Brâncuşi” din Târgu Jiu  
Ediția a XI-a  

  

 

  

TÂRGU-JIU 19 – 21 aprilie 2018  


