
 

  
 

 

 

Într-o societate ce se confruntă permanent 

cu noi provocări, învăţământul universitar 

performant reprezintă o necesitate pentru progres, 

pentru atingerea unor noi standarde de educaţie, 

cultură, civilizaţie şi cunoaştere. 
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MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  

AACCAADDEEMMIIAA  DDEE  PPOOLLIIŢŢIIEE  
„„AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  

 

   

IIINNNVVVIIITTTAAAŢŢŢIIIEEE   
la 

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor 
Importanţa învăţământului universitar în 

cadrul societăţii bazate pe cunoaştere 

ediţia a V-a 
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CCOOMMIITTEETTUULL  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICC  
 

CCOOMMIITTEETTUULL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE  
 

AARRGGUUMMEENNTTUUMM  



 

 

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. 

Gradul didactic, numele şi  prenumele coordonatorilor 

ştiinţifici se scriu la un rând sub numele, prenumele şi 

afilierea autorilor, alineat stânga, italic. 

Rezumatul se scrie în limba engleză, la distanţă de două 

rânduri faţă de rândul ce conţine gradul didactic, numele 

şi  prenumele coordonatorilor ştiinţifici, 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 studenţii străini lucrările vor fi redactate şi 

prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

  

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  TTEEHHNNIICCEE 

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. Taxa de 

participare este de 50 lei/lucrare şi se achită în contul 

RO78BPOS70503218495ROL01, deschis la Bancpost 

SA, Filiala Floreasca, pe numele Asociaţiei Internaţionale 

a Poliţiştilor – Regiunea Bucureşti, Cod Fiscal 23728462.  

Adresa de corespondenţă conferintastudenti@yahoo.com 

 

TTEERRMMEENNEE    LLIIMMIITTĂĂ  
 04 martie 2016 - înscrierea lucrării prin trimiterea 

talonului de participare completat la adresa de 

corespondenţă 

 18 martie 2016 - trimiterea lucrării în format final 

la adresa de corespondenţă 

 28 martie 2016 - comunicarea acceptului/ 

respingerii lucrării de către organizatori 

 04 aprilie 2016 - plata taxei de participare şi 

trimiterea la adresa de corespondenţă a copiei scanate a 

documentului de plată 

 

PPRROOGGRRAAMM  SSEESSIIUUNNEE  
 

21 aprilie 2016 

0830 – 0900 – primirea invitaţilor  

0900 – 0915 – deschiderea conferinţei, mesajul rectorului 

Academiei de Poliţie; mesajele invitaţilor 

de onoare 

0915 – 1100 – prezentarea lucrărilor şi dezbateri în plen  

1100 – 1130 – pauză de cafea  

1130 – 1330 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni  

1330 – 1430 – pauză de prânz  

1430 – 1630 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni  

1630 – 1645 – pauză  

1645 – 1730 – concluzii, închiderea conferinţei 

 

  

  

  

AALLTTEE  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, Bucureşti 

Cod 014031 

Site: www.academiadepolitie.ro 

Telefon (+40) 021.317.55.23/Fax (+40) 021.317.55.17 

Contact:     Sergiu VASILE  int. 17321 

  

TTAALLOONN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  
 

1.   Titlul lucrării/lucrărilor:  ________________ 

2.   Autori (numele şi prenumele, adresa de e-mail, 

număr telefon): _____________________________ 

3. Coordonator ştiinţific (gradul didactic, numele şi 

prenumele) ______________________________ 

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

_________________________________________ 

5.  Modul de prezentare şi aparatura necesară: 

__________________________________________ 

6. Rezumatul lucrării (max. 150 cuvinte): _______ 

7. 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 generală  

 Facultatea Poliţie de Frontieră 

subsecţiunea:  poliţie de frontieră, Imigrări, Paşapoarte 

şi Pregătire Schengen  limbi străine  

 Facultatea de Arhivistică – Arhivele între istorie şi 

ştiinţele informaţiei 

 Facultatea de Pompieri – A XIII-a ediţie a 

Conferinţei studenţilor Facultăţii de Pompieri – 

SIGPROT 2016 

subsecţiunea:   Inginerie civilă şi instalaţii   Protecţia 

mediului  Protecţie civilă  Securitatea la incendiu a 

construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor 

Data _____________ 

mailto:conferintastudenti@yahoo.com
mailto:mara.ioan@academiadepolitie.ro
mailto:mara.ioan@academiadepolitie.ro
http://www.academiadepolitie.ro/

