MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE

ACADEMIA DE POLIŢIE

“Alexandru Ioan Cuza”
DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

INVITAŢIE

INFORMAŢII TEHNICE
Conferinţa se va desfăşura la sediul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A,
Sector 1, începând cu ora 0900. Susţinerea
lucrărilor se va face în limba română. O
persoană poate participa cu maxim două
lucrări.
Taxa de participare este de 150 lei/una
lucrare cu un autor, la care se adaugă 50
lei/fiecare autor suplimentar.
Taxa se va achita după comunicarea
finală privind acceptarea lucrării/lucrărilor,
conform termenelor limită. Detaliile privind
suma de plată și contul unde se va efectua
plata, vor fi trimise prin e-mail fiecărui autor
acceptat.

la
Conferinţa Știinţifică a Școlilor
Doctorale
„NOI PROVOCĂRI LA ADRESA
SECURITĂȚII INTERNE ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ ”
Ediţia a VI - a

COMITETUL ȘTIINȚIFIC
Prof. univ. dr. Daniel Costel TORJE
Prof. univ. dr. Sergiu Adrian VASILE
Conf. univ. dr. Ciprian Eugeniu CONSTANTIN
Prof. univ. dr. Veronica Natalia STOICA
Prof. univ. dr. Cezar PEȚA
Prof. univ. dr. Daniel DUMITRU
Prof. univ. dr. Sorin PÂNZARIU
Conf. univ. dr. Daniela BURGHILĂ

COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte: Prof. univ. dr. Adrian IACOB
Vicepreședinți: Prof. univ. dr. Claudiu ȚUPULAN
Prof. univ. dr. Anca Lelia LORINCZ
Conf. univ. dr. Georgică PANFIL
Membri: Lect. univ. dr. Victor DRĂGHICI
Ag. pr. de poliție Luiza CONSTANTINESCU
Drd. Cătălin GOLOP
Drd. Ionuț IORDACHE
Marius ANDRIȚA
Secretar: Inspector pr. de poliție Remus TAMAȘ

Vă adresăm invitaţia
de a ne onora cu prezenţa dumneavoastră la
Conferinţa Știinţifică a Școlilor Doctorale
care va avea loc în data de 15 iunie 2017,
orele 0900 - 1500 ,
Aula Academiei
BUCUREŞTI 2017

CERINŢE DE REDACTARE A
LUCRĂRILOR

SECȚIUNILE CONFERINȚEI
1. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ
NAȚIONALĂ
Coordonator / moderator: Prof. univ. dr.
Cezar PEȚA
2. DREPT
Coordonator / moderator: Prof. univ. dr.
Veronica Natalia STOICA

PROGRAM SESIUNE
0900 – 0930 – primirea invitaţilor;
0930 – 1000 – deschiderea conferinţei,
mesajul Rectorului Academiei de Poliţie,
mesajele invitaţilor de onoare;

Redactarea lucrării se va face ținând cont de
precizările
din
template-ul
word
(DOCT_2017_CRT.dox),
existent
pe
pagina
evenimentului.
Pentru editare vă recomandăm să folosiți Office 2013,
în vederea evitării eventualelor incompatibilități.
Pentru participare se va proceda astfel:
a) Se descarcă/editează/salvează/trimite formularul
de înregistrare, cu respectarea cerințelor din cuprinsul
acestuia;
b) După confirmarea înregistrării de către
organizatori, se va trimite lucrarea (vezi template-ul
word), însoțită, în mod obligatoriu de declarația de
autenticitate a autorului/autorilor(completată, semnată,
datată, scanată). Nu se acceptă lucrări fără a fi însoțite
de declarația de autenticitate;
c) Se implementează eventualele notificări/observații
ale referenților, dacă este cazul.

1000 – 1130 – prezentarea lucrărilor şi
dezbateri în plen;
1130 – 1200 – pauză de cafea, fotografie de
grup;
1200 – 1400 – prezentarea lucrărilor pe
secţiuni (OPSN / DREPT)
1400 – 1415 – pauză;
1415 – 1500 – concluzii, închiderea
conferinţei.



Toate documentele necesare participării (formular de
înregistrare, template, declarația autorilor) sunt
disponibile pe pagina evenimentului.
În vederea participării/publicării în cadrul volumului
cu ISSN, lucrările vor fi trimise la adresa de e-mail:
academiaconferinta@yahoo.com.
Publicarea lucrărilor este condiţionată de respectarea
precizărilor de mai sus privind participarea, de
respectarea termenelor de transmitere a lor, de
acceptarea acestora de către referenţii ştiinţifici și de
efectuarea plății până la termenul stabilit.

TERMENE LIMITĂ







Cel târziu 28 aprile 2017, ora 1600 Transmiterea prin e-mail a formularului de
înregistrare;
Cel târziu 03 mai 2017, ora 1600 Comunicarea notificării privind acceptarea
înregistrării;
Cel târziu 19 mai 2017, ora 1600 Trimiterea pe adresa de e-mail a conferinței
a lucrării/lucrărilor în formatul final;
Cel târziu 25 mai 2017, ora 1600 –
Comunicarea de către organizatori prin email
a
acceptului/respingerii
lucrării/lucrărilor de către referenții
științifici;
Cel târziu 01 iunie 2017, ora 1800 Trimiterea pe adresa de e-mail a conferinței
a copiei scanate a documentului de plată.

