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INVITAŢIE
la

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor de la

În contextul actual al pandemiei de COVIDprogramele de studii universitare de
19, cercetarea științifică a căpătat valențe și
licență și masterat 2021
dimensiuni diferite conferind posibilitatea
inițierii și dezvoltării de noi proiecte. Această
conferință este un bun prilej de familiarizare a Importanţa învăţământului universitar în
studenților cu activitatea de cercetare și
cadrul societăţii bazate pe cunoaştere
elaborare a unei lucrări științifice contribuind
Ediţia a IX-a
la dezvoltarea abilităților de comunicare,
precum și la dezvoltarea spiritului de
competiție. Un obiectiv major al conferinței
Instr.mil.
este
cel
al
evaluării
competențelor
participanților din perspectiva cercetării
fundamentale, aplicative și interdisciplinare.
Participarea la conferință facilitează o mai
bună interacțiune și colaborare a studenților cu
cadrele didactice universitare precum și cu
specialiștii din domeniile de referință.

BUCUREŞTI
09-11 iunie 2021

CERINŢE DE REDACTARE A
LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
Lucrarea va fi redactată în format A4, în limita a
maximum 10 pagini, cu marginile stânga/dreapta,
respectiv jos/sus de 20 mm, în Microsoft Word cu font
Times NewRoman 12, la un rând.
Titlul lucrării se va scrie centrat, cu majuscule, bold.
Numele, prenumele şi afilierea autorilor se scriu la un
rând sub titlul lucrării, alineat dreapta, italic.
Gradul didactic, numele şi prenumele coordonatorilor
ştiinţifici se scriu la un rând sub numele, prenumele şi
afilierea autorilor,alineat stânga, italic.
Abstractul (rezumatul) se scrie în limba română și
engleză, Times New Roman, font 12, la distanţă de două
rânduri faţă de rândul ce conţine gradul didactic, numele
şi prenumele coordonatorilor ştiinţifici, și va avea minim
100 de cuvinte și maxim 150 de cuvinte, alineat
stânga/dreapta (Justify), italic.
Cuvintele cheie vor fi redactate în limba engleză şi se scriu
la un rând de rezumat, alineat stânga/dreapta (Justify),
italic.
Titlurile secţiunilor şi subsecţiunilor se scriu în limba
română, cu font bold, la o distanţa de 15 mm de margine.
Textul lucrării se va scrie în limba română, la o distanţa
de 15 mm de margine, aliniat stânga/dreapta (Justify).
Tabelele se încadrează în text, se numerotează în dreapta
sus, iar titlul se scrie în stânga sus.
Figurile vor fi încadrate în text şi vor fi numerotate.
Formulele şi ecuaţiile inserate în text vor fi numerotate în
dreapta paginii.
Paragrafele lucrării vor începe la o distanţă de 15 mm de
margine, aliniat stânga/dreapta (Justify).
Notele de subsol se numerotează în ordinea utilizării lor în
text şi se scriu cu font TimesNewRoman 10, la un rând,
alineat stânga/dreapta (Justify), potrivit exemplului de mai
jos:
1
Valeriu Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor,
Ed. All, Bucureşti, 1997, p.26.
Bibliografia se trecela sfârşitul lucrării după două rânduri
libere.
* pentru studenţii străini lucrările vor fi redactate şi
prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională

PROGRAM CONFERINȚĂ
INFORMAŢII TEHNICE PARTICIPARE
În funcție de evoluția epidemiologică
Conferinţa se va desfăşura atât în format față în
față (la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor
nr. 1A, sector 1), cât și în format on-line prin
intermediul
platformei
https://www.academiadepolitie.ro/elearning.ht
ml (platforma e-learning pentru studiile
universitare de licență), folosind aplicația
Google Meet. Lucrările vor fi prezentate în
limba română. O persoană poate participa ca
unic autor sau prim autor cu o singură lucrare.
Participarea la conferință este gratuită, iar
lucrările conferinței vor fi publicate pe site-ul
www.academiadepolitie.ro.

TERMENE LIMITĂ
 30 aprilie 2021 - înscrierea lucrării se
face prin trimiterea talonului de participare
completat la adresa de email a fiecărei secțiuni.
 23 mai 2021 - trimiterea lucrării în
format final la adresa de corespondenţă
secțiuni;
 03 iunie 2021 - comunicarea
acceptului/respingerii lucrării de către
organizatori, în urma procesului de recenzare și
verificarea îndeplinirii standardelor academice
de originalitate.

ZIUA 1: 09 iunie 2021
30
00
08 – 09 – primirea invitaţilor
0900 – 1000– deschiderea conferinţei, mesajul
rectorului Academiei de Poliţie;
mesajele invitaţilor
00
30
10 – 11 – prezentarea lucrărilor în plen şi
dezbateri
30
00
11 – 12 – pauză
1200 – 1330– prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1330 – 1430– pauză de prânz
1430 – 1600– prezentarea lucrărilor pe secţiuni

ZIUA 2: 10 iunie 2021
09 – 11 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1100 – 1130– pauză
1130 – 1330– prezentarea lucrărilor pe secţiuni
1330 – 1430– pauză de prânz
1430 – 1600– prezentarea lucrărilor pe secţiuni
00

00

ZIUA 3: 11 iunie 2021
00
00
10 – 11 – concluzii, închiderea conferinţei

SECȚIUNILE CONFERINȚEI
Secțiunea 1. Ştiinţe Juridice şi Administrative
Paneluri:
 Drept penal 
 Drept privat 
 Drept public 
drept@academiadepolitie.ro
Secțiunea 2. Ordine Publică și Siguranță Națională
Paneluri:
 Poliţie şi ştiinţe comportamentale 
 Criminalistică 
 Pregătire fizică 
 Tactica jandarmeriei și pregătire militară generală 
 Poliţie de frontieră
 Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen
 Limbi străine 
opsn@academiadepolitie.ro
Secțiunea 3. Inginerie civilă, instalații, securitate la
incendiu și protecție civilă
Paneluri
 Inginerie civilă şi instalaţii 
 Protecţia mediului 
 Managementul situațiilor de urgență și Protecţie civilă

 Securitatea la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi
utilizatorilor 
pompieri@academiadepolitie.ro
Secțiunea 4. Istorie și arhivistică
Paneluri:
 Istorie 
 Arhivistică 
arhivistica@academiadepolitie.ro
DATE DE CONTACT
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”
Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, Bucureşti,
website: www.academiadepolitie.ro
Telefon (+40) 021.317.55.23/Fax (+40) 021.317.55.17, e-mail:
secretar@academiadepolitie.ro

