
  

Conferința Științifică a studenților 

„Importanța învățământului universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere” 

ediția a VIII-a 

18-19  aprilie 2019  

  
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada 18-19 aprilie 2019 

 

Conferința Științifică a studenților 

„Importanța învățământului universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere” 

ediția a VIII-a 

  
TTEERRMMEENNEE  

 29 martie 2019  - înscrierea lucrării prin trimiterea talonului de participare completat la adresa de corespondenţă 

 08 aprilie 2019  - trimiterea lucrării în format final la adresa de corespondenţă 

 12 aprilie 2019  - comunicarea acceptului/ respingerii lucrării de către organizatori 

 

Conferinţa se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea 

Privighetorilor nr. 1A, sector 1. Prezentarea lucrărilor se face în limba română. O persoană poate participa ca 

unic autor sau prim autor cu o singură lucrare.  

 Adresa de corespondenţă: 

 bogdan.tonea@academiadepolitie.ro  

adrian.bancila@academiadepolitie.ro 

  

 

TTAALLOONN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  

  
1. Titlul lucrării/lucrărilor:  _______________________________________________________________________ 

2. Autori (numele şi prenumele, adresa de e-mail pentru corespondenţă, număr telefon): ________________________ 

3. Instituţia (e-mail, adresa, telefon, fax): _____________________________________________________________ 

4. Modul de prezentare şi aparatura necesară: ______________________________________________________ 

5. Rezumatul lucrării (maxim 150 cuvinte): __________________________________________________________ 

   6. Secţiunea   

 Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative 

subsecţiunea:   drept penal 

 drept privat 

 drept public 

Facultatea de Poliţie 

subsecţiunea:    poliţie şi ştiinţe comportamentale 

 criminalistică  

 pregătire fizică 

Facultatea de Jandarmi 

subsecţiunea:  jandarmi şi pregătire militară 

Facultatea Poliţie de Frontieră 

subsecţiunea: Poliţie de frontieră, Imigrări, Paşapoarte  

 Științe ale educației și Limbi străine  

Facultatea de Arhivistică – Arhivele între istorie şi ştiinţele informaţiei 

Facultatea de Pompieri –  

subsecţiunea:   Securitatea la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor 

  Protecţie civilă 

 Protecţia mediului 

 Inginerie civilă şi instalaţii 
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CCEERRIINNŢŢEE  DDEE  RREEDDAACCTTAARREE  AA  LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  

  

  

  

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 New Roman 

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. 

Rezumatul se scrie în limba engleză, la distanţă de două rânduri faţă de rândul ce conţine 

numele şi  prenumele autorilor, pe cel mult 10 rânduri, 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 Times 

New Roman 10, la un rând, alineat stânga/dreapta (Justify), potrivit exemplului de mai jos: 

1 V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, Ed. All, Bucureşti, 1997, p.26. 

Bibliografia se trece la sfârşitul lucrării după două rânduri libere. 

* pentru cetățenii străini lucrările vor fi redactate şi prezentate într-o limbă de circulaţie 

internaţională. 

 


