
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 
studenţilor – a XIX – a ediţie,  

Alba Iulia  12 Aprilie 2019 

Redactarea lucrării 

Redactarea lucrărilor se va face folosind una din versiunile WORD. 

Lucrările vor fi redactate în limba română sau în limba engleză, pe format A4, pe o singură faţă la 
un rând. Textul va fi aliniat “justified” /“full”, font: Times New RomanMarginile: sus 3 cm (cu 
excepţia primei pagini a lucrării, care va avea 5 cm); jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm. 

Specificaţii: 

 titlu: TNR bold, 14 pt, centrat, 
 sub titlu, la două rânduri se vor scrie autorii, precizând titlul didactic şi instituţia, cu TNR 

bold, 12 pt. 
 la două rânduri sub numele ultimului autor se va scrie rezumatul lucrării, în limba 

engleză, franceză sau germană, folosind font TNR 12 pt, italic. 
 La două rânduri sub rezumat se scrie textul lucrării. 
 Titlurile capitolelor, subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt, bold. 
 Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate şi inserate în text. 
 Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării. 
 Lucrarea trebuie să aibă un număr par de pagini, numărul lor va fi de maximum 8 pagini. 

Lucrările vor fi trimise  la responsabili de secţiune  în format electronic, la înscrierea lucrării 
(termen limită – 27 martie 2019), menţionând în denumirea fişierului şi secţiunea la care 
participă. Exemplu: Fişierul cu lucrarea „Documentatii cadastrale” participantă la secţiunea 
"Inginerie Geodezica", va fi denumit: "Documentatii cadastrale_Inginerie Geodezica.doc". 

 

Secţiunea Matematică - Informatică: 

Asist univ.drd. Boca Liana Luminiţa, e_mail:  liana.boca@gmail.com 

Lector univ.dr. Ciortea Mihaela,  e_mail:  ciortea31mihaela@yahoo.com 

 

Secţiunea Electronică aplicata şi telecomunicaţii: 

Lector univ. dr.  ing.  Oroian Boca Loredana Maria, e_mail:  loredana_boca1@yahoo.com     

  

Secţiunea Ingineria mediului:  
Lector univ. dr. Corcheş Mihai, e_mail:  corchesmihai@yahoo.com 

Lector univ. dr. Bostan Roxana, e_mail: a_roxananadina@yahoo.com 
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Secţiunea Inginerie geodezică: 

Conf. univ. dr.  ing. Begov Ungur Andreea, e_mail: andreeaungur@yahoo.com 

  

Secţiunea Elevi in parteneriat cu Universitatea 

Lect. univ. dr. Avram Alexandru, e_mail: alex.avram@uab.ro  

 

Publicare: 
Lucrările vor fi publicate în volum cu ISSN în format electronic. Lucrările care nu corespund 
cerinţelor impuse nu vor fi publicate.  

Materiale: 
Participanţii la conferinţă vor primi mapa conferinţei (o mapă/lucrare), care include programul 
conferinţei, volumul conferinţei (editat pe CD), materiale publicitare.  

Social: 
Masa se va servi la cantina Universităţii, iar cazarea studenţiilor externi se va realiza în 
Campusul studenţesc. 

 

Notă: 

Numărul de autori /lucrare să fie maxim 3 
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