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I N V I T A Ţ I E
SESIUNEA DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE

“EUROPA 2020”

Facultatea de Administraţie Publică are deosebita
plăcere de a vă invita să participaţi Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice a cadrelor didactice şi
studenţilor.
Tematica sesiunii de comunicări
1. Uniunea europeană şi globalizarea
2. Dezvoltare durabilă şi regională
3. Competenţă
pentru
performanţă
–
provocări pe piaţa forţei de muncă
4. Cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţele
administrative
5. Agenda digitală în spaţiul public
Comitetul ştiinţific şi de organizare
Prof.univ.dr. Lucica MATEI
Prof.univ.dr. Adriana GRIGORESCU
Prof.univ.dr. Ani MATEI
Conf.univ.dr. Luminiţa Gabriela POPESCU
Conf.univ.dr. Liviu ANDREI
Lector univ.dr. Mihaela CĂRĂUŞAN
Lector univ.dr. Mădălina COCOŞATU
Asistent univ.dr. Crina RĂDULESCU
Asistent univ dr. Adelina DUMITRESCU

Date importante

23 iunie 2011
SNSPA, Bucureşti

Transmiterea lucrărilor text integral
Programul final
Prezentarea lucrărilor

- 25 mai 2011
- 15 iunie 2011
- 23 iunie 2011

Lucrările acceptate de către Comitetul Ştiinţific,
redactate conform instrucţiunilor, vor fi publicate în
volumul sesiunii cu ISBN şi/sau în reviste de
specialitate. Lucrările vor fi transmise pe adresele
de mail: adelina_dumitrescu2005@yahoo.com;
radulescucrina@yahoo.com

INSTRUCŢIUNI DE PUBLICARE
Pentru publicarea comunicărilor ştiinţifice de către Facultatea
de Administraţie Publică în volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice
trebuie îndeplinite următoarele condiţii de redactare:
 Comunicarea trebuie să se încadreze în tematica propusă;
 Titlul lucrării să nu depăşească numărul de 7 cuvinte, cu
caractere Arial CE de 14 pct. Bold, majuscule, alineat pe centru.
Se va scrie titlul în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională;
 Sub titlul lucrării trebuie să figureze numele şi prenumele
(maximum 3 autori);
 La un rând distanţă de titlu sunt trecute numele şi prenumele
autorilor precedate de titlul didactic cu caractere Arial CE de
10pct. Bold şi urmate de instituţia din care provin, precum şi
datele de identificare ( adresele, numerele de telefon, fax – e-mail
- de la caz la caz) cu caractere Arial CE de 10pct. Normal,
alineate pe centru.
 Cuvinte cheie: maximum 6;
 Un rezumat de maximum 150 de cuvinte, în limba română şi întro limbă de circulaţie internaţională;
Figurile, graficele, tabelele să fie foarte clare şi să se prezinte sub
ele următoarele: numărul figurii, denumirea figurii, explicarea
figurii şi gradul de originalitate (de exemplu: după autorul X, anul,
revista, volumul, numărul paginii, sau modificată după autorul Y,
anul, revista, ...);
 Bibliografia din text şi de sub figuri să corespundă cu bibliografia
de la sfârşitul lucrării;
 Bibliografia de la sfârşitul lucrării va fi prezentată în ordinea
alfabetica a numelui primului autor al lucrării, după cum urmează:
autorul, titlul lucrării, revista, volumul, editura, anul apariţiei
lucrării şi localitatea.;
 Lucrarea în ansamblu (inclusiv rezumatele şi bibliografia) să fie
de maximum 15 pagini, pe format A4, prezentată la un rând şi
jumătate, marginile fiind: sus: 3.5 cm; jos: 3.5 cm; stânga: 3.5
cm; dreapta: 2.5 cm. Mărimea corpului literelor trebuie să fie 12
pct., caracterele alese Arial CE, titlurile şi subtitlurile se vor scrie
cu caractere bold, alinierea textului va fi justify. Titlurile se vor
alinia la stânga;
 Lucrarea trebuie să prezinte contribuţii originale. Aceste
contribuţii trebuie delimitate clar în raport cu alte contribuţii;
Lucrarea trebuie să fie direct publicabilă (clară, inteligibilă, fără
corecturi şi fără a necesita corecturi).
Autorii care nu respectă condiţiile amintite şi data limită de transmitere
a lucrării, riscă să nu le fie publicate lucrările.

