
 

  

  

  
 

În contextul noilor provocări cu care se 

confruntă societatea bazată pe cunoaştere la nivel 

internaţional, analizarea problemelor privind 

importanţa învăţământului universitar reprezintă o 

necesitate pentru comunitatea academică naţională. 
 

 

 

Sesiunea de comunicări se va desfăşura la sediul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din 

Bucureşti, Sectorul 1, Strada Aleea Privighetorilor nr. 1A, 

începând cu ora 09
00

. Prezentarea şi susţinerea 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 35 lei/lucrare. Aceasta se achită în 

contul RO78BPOS70503218495ROL01, deschis la 

Bancpost S.A., Filiala Floreasca, pe numele Asociaţiei 

Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea Bucureşti, Cod 

Fiscal 23728462. Invitaţii vor confirma participarea prin 

completarea şi trimiterea Talonului de participare, iar cei 

care nu doresc să prezinte lucrări în cadrul plenului 

simpozionului vor trimite Talonul completat mai puţin 

punctul 5. Adresa de corespondenţă: 

mara.ioan@academiadepolitie.ro 

 

 

 
08

30
 – 09

00
 – primirea invitaţilor  

09
00

 – 09
15

 – deschiderea sesiunii, mesajul rectorului 

Academiei de Poliţie; mesajele invitaţilor 

de onoare 

09
15

 – 11
00 

– prezentarea lucrărilor şi dezbateri în plen  

11
00

 – 11
30

 – pauză de cafea  

11
30

 – 13
30

 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni  

13
30

 – 14
30

 – pauză de prânz  

14
30

 – 15
30

 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni  

15
30

 – 15
45

 – pauză  

15
45

 – 16
30

 – continuarea lucrărilor în plen, concluzii, 

închiderea sesiunii 

  

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  

AACCAADDEEMMIIAA  DDEE  PPOOLLIIŢŢIIEE  
““AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  

FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  PPOOLLIIŢŢIIEE  
 

   

IIINNNVVVIIITTTAAAŢŢŢIIIEEE   
la 

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor 
Importanţa învăţământului universitar în 

cadrul societăţii bazate pe cunoaştere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vă adresăm invitaţia 

de a ne onora cu prezenţa dumneavoastră la 

 

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor 

„Importanţa învăţământului universitar în cadrul 

societăţii bazate pe cunoaştere” 

 

care va avea loc pe data de 18 aprilie 2013, ora 09
00

. 
BBUUCCUURREEŞŞTTII  22001133  

 
 prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU 

 prof. univ. dr. Gheorghe POPA 

 prof. univ. dr. Mihai CIUCĂ 

 prof. univ. dr. Ion SUCEAVĂ 

 prof. univ. dr. Emilian STANCU 

 prof. univ. dr. Ştefan PRUNĂ 

 prof. univ. dr. Veronica STOICA 

 prof. univ. dr.Costică VOICU 

 prof. univ. dr. Luca IAMANDI 

 conf. univ. dr. Adrian IACOB 

 conf. univ. dr. Nicolae GHINEA 

  

 

 
   Preşedinte: - prof. univ. dr. Veronica STOICA  

   Membri:  

 prof. univ. dr. Daniel TORJE  

 prof. univ. dr. Nicoleta DIACONU 

 prof.univ.dr. Anca Lelia LORINCZ 

 conf. univ. dr. Ştefan MIHĂILĂ 

 conf. univ. dr. Cristian POPESCU 

 conf. univ. dr. Mara IOAN 

 conf. univ. dr. Verginel LOZNEANU 

 lect. univ. dr. Ion BUSUIOC 

 lector univ. dr. Gheorghe POPESCU 

 lector univ. dr.   Viorel COROIU 

 lect. univ. dr Catalin ANDRUŞ 

 cms. şef Constantin ROTARU 

 asist. univ. dr. Viorel VELIŞCU 

 student Cristina ARDELEAN 

 student Roxana MIU 

 student Roxana POPA 

 student Andreea MUNTEANU 

 student Balaban COSTICĂ 

 student Mariana DOBREA  

 student Alexandru CONSTANTIN 

 student Ionuţ HÎRCĂ 

 student Marius CÎRJAN 

     Secretar: - Insp. drd. Alexandru Petru ANTOFIE 

         Contact: 021.317.55.23, interior 17171 

AARRGGUUMMEENNTTUUMM  

CCOOMMIITTEETTUULL  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICC  
 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  TTEEHHNNIICCEE 

CCOOMMIITTEETTUULL  DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE  
 

PPRROOGGRRAAMM  SSEESSIIUUNNEE  
 



 

 

 

 

 
  

SECŢIUNEA ORDINE ŞI SIGURANŢĂ 

PUBLICĂ 
      

SUBSECŢIUNEA ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

1. Poliţie - Coordonator: lect. univ. dr. Gheorghe POPESCU 

Secretar: lector  univ. dr. Ştefan Cristian 

2. Poliţie de Frontieră - Coordonator: conf. univ. dr. Cristian 

POPESCU 

Secretar: conf. univ. dr. Costel DUMITRESCU 

3. Jandarmi - Coordonator: lect. univ. dr. Ion BUSUIOC 

Secretar: asist. univ. drd. Cătălin ENUŢĂ 

Email: cristian.stefan@academiadepolitie.ro 
 

      SUBSECŢIUNEA PREGĂTIRE FIZICĂ 

Coordonator: prof. univ. dr. Daniel TORJE 

Secretar: conf. univ. dr. Constantin OZARCHEVICI 

Email: constantin.ozarchevici@academiadepolitie.ro 

 

      SUBSECŢIUNEA LIMBI STRĂINE 

Coordonator: lect. univ. dr. Carmen CHERVASE 

Secretar: asist. univ. dr Ileana CHERSAN 

Email: ileana.chersan@academiadepolitie.ro 
 

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE 
      

SUBSECŢIUNEA DREPT PRIVAT 

Coordonator: conf. univ. dr. Ştefan MIHĂILĂ 

Secretar: lector univ. dr. Aida-Diana DUMITRESCU 

Email: aida.dumitrescu@academiadepolitie.ro 
 

SUBSECŢIUNEA DREPT PUBLIC 

Coordonator: conf. univ. dr. Laura MACAROVSCHI 

Secretar: asist. univ. dr. Valentin IONIŢĂ 

Email: valentin.ionita@academiadepolitie.ro 

       

SUBSECŢIUNEA DREPT PENAL 

Coordonator: prof. univ. dr. Anca LORINCZ 

Secretar: asist. univ. dr. Cătălin ŢIGĂNOAIA 

Email: catalin.tiganoaia@academiadepolitie.ro 

 

SUBSECŢIUNEA CRIMINALISTICĂ 

Coordonator: lector univ. dr. Viorel COROIU 

Secretar: asist. univ. dr. Horia RAŢĂ 

Email: horia.rata@academiadepolitie.ro 

 

 

 

 

 
 

Redactarea lucrării se va face în limba română, în 

format A4, în limita recomandată 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,  

font 14. 

Numele, prenumele şi locul de muncă al autorilor se 

scriu alineat dreapta, italic, la un rând sub titlul lucrării. 

Rezumatul (în limba engleză) se scrie la distanţă de 

două rânduri faţă de rândul ce conţine locul de muncă al 

autorilor, cu font 12, pe cel mult 10 rânduri. 

Cuvintele cheie (Keywords) vor fi redactate în limba 

română şi se scriu la două rânduri de rezumat. 

Titlurile secţiunilor şi subsecţiunilor se scriu cu font 

12, bold, la o distanţa de 15 mm de margine. 

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). Între titlul 

capitolelor şi paragrafe se va lăsa un rând liber. 

Notele de subsol se numerotează în ordinea utilizării lor 

în text, potrivit exemplului de mai jos: 
1
Gh. N. Leon, Elemente de Ştiinţă Financiară, Editura 

Cercetări Juridice, Bucureşti, 1942, p. 13. 

Bibliografia se trece la sfârşitul lucrării după două 

rânduri libere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 25 martie 2013 – Înscrierea şi trimiterea lucrării 

în format final pentru publicare. 

 10 aprilie 2013 – Comunicarea acceptului / 

respingerii lucrării de către organizatori. 

 5 aprilie 2013 - Plata taxei de participare şi 

trimiterea la adresa de corespondenţă a copiei 

scanate a documentului de plată.  

  

  
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

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

Cod 014031 

Telefon (+40) 021.317.55.23 

Fax (+40) 021-317.55.17 

Site: www.academiadepolitie.ro 
 

 

   
(se trimite la adresa de e-mail a sesiunii) 

 

1.   Titlul lucrării/lucrărilor:  _________________ 

__________________________________________ 
 

2.   Autori (numele şi prenumele): ______________ 

__________________________________________ 

3. Coordonator ştiinţific (numele şi prenumele, 

gradul didactic) 

__________________________________________ 

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

__________________________________________ 
 

5.  Modul de prezentare şi aparatura necesară: 

__________________________________________ 
 

6. Rezumatul lucrării (maxim 150 cuvinte): 

__________________________________________ 

 

Data:  _______________ 

TTEERRMMEENNEE    LLIIMMIITTĂĂ  
 

TTAALLOONN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  
 

AALLTTEE  IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  
 

SSEECCŢŢIIUUNNII  ŞŞII  AADDRREESSEE  PPEENNTTRRUU  

CCOORREESSPPOONNDDEENNŢŢĂĂ  
 

CCEERRIINNŢŢEE  DDEE  RREEDDAACCTTAARREE  AA  

LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  
 

http://www.academiadepolitie.ro/

