
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 
FACULTATEA DE JANDARMI 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL 

JANDARMERIEI ROMÂNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Jandarmi, în parteneriat cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, are 

deosebita onoare de a vă invita să participați în data de 2 aprilie 2020, începând cu orele 09.00 la 

Conferința Științifică „Jandarmeria Română - tradiții și perspective” - ediția a X-a, organizată la 

sediul Academiei de Poliție din Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, în Amfiteatrul Mihail 

Kogălniceanu. 

Desfășurate sub egida „Lex et ordo”, lucrările conferinței științifice sunt dedicate împlinirii a 

170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și pun în lumină eforturile acestei prestigioase 

instituții pentru consolidarea statului român modern. 

 

TERMENE: 

 

 02.03.2020 - înscrierea lucrării prin transmiterea formularului de participare și a abstractului 

la adresa de corespondență; 

 

 10.03.2020 - trimiterea lucrării în formă finală, în limba română și în limba engleză, la 

adresa de corespondență; 

 

 16.03.2020 - evaluarea lucrărilor și comunicarea acceptului de participare / a respingerii 

lucrării; 

 

 20.03.2020 - plata taxei de publicare a lucrării și trimiterea la adresa de corespondență a 

copiei scanate a documentului de plată; 

 

 02.04.2020 -desfășurarea lucrărilor conferinței, începând cu orele 0900 în Amfiteatrul 

Mihail Kogălniceanu al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

 

INFORMAȚII TEHNICE: 

 

Prezentarea lucrărilor se va face în limba română sau o limbă de circulație internațională (engleză, 

franceză). 

 

Lucrarea trebuie să respecte condițiile de redactare, conform modelului de pe site. 

 

O persoană poate participa ca unic autor sau coautor cu o singură lucrare. 

 

Taxa de publicare a articolului este de 100 lei și se achită în contul IPA – Regiunea 5, CUI 23728462, 

deschis la Banca Transilvania: RO12BTRLRONCRT0P96964202 
 

Adresa de corespondență: sorin.capatina@academiadepolitie.ro 

  

mailto:sorin.capatina@academiadepolitie.ro


SECȚIUNILE CONFERINȚEI 

 

 

I. PAGINI DIN ISTORIA JANDARMERIEI ROMÂNE 

 

II. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

 

III. SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI EURO-ATLANTICĂ 

 

IV. MANAGEMENT ŞI ŞTIINŢE SOCIO – UMANISTE 

 

 

 

SECTION 

I. PAGES FROM ROMANIAN GENDARMERIE HISTORY 

 

II. PUBLIC ORDER AND SAFETY 

 

III. NATIONAL AND EURO-ATLANTIC SECURITY 

 

IV. MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES 
 


