
                                                                               

 

  

STIMATA DOAMNA / STIMATE DOMN, 

INSPECTORATUL JUDETEAN de JANDARMI IASI  

SCOALA NATIONALA  de PREGATIRE a AGENTILOR de PENITENCIARE TG.OCNA – BACAU 

ASOCIATIA”SF.NICOLAE cel MILOSTIV “IASI;  

CENTRUL DE STUDII EUROPENE - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași;  

Centrul de Excelență Jean Monnet in Studii Europene;  

CRUCEA ROSIE IASI,  

organizează în data de 10 IUNIE 2011, ora 11.00 – Corpul i – Universitatea „Al.I.Cuza” (Bdv. Carol I, nr. 19 – Iași ),  

 

SIMPOZIONUL 

 SIGURANTA  CETATEANULUI  IN SOCIETATEA  ROMANEASCA, IN CONTEXT  EUROPEAN      

Avem  deosebita  onoare  de a  va  invita  sa  participati, dumneavoastra  si  colegii din institutia 

dumneavoastra  la  aceasta  manifestare. 

 Obiectivul nostru declarat este de a stimula colaborarea Institutiilor de stat si private, a Organizatiilor non-

guvernamentale si a Opiniei publice pe proiecte ce vizeaza asigurarea  climatului de siguranta in societatea noastra .  

      Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor:  

 Ordine si siguranta publica. 

 Regimul privativ de libertate; Justitie penala-Probatiune si Modalitati neprivative de executare a 

pedepsei inchisorii.  

 112- Apelul Unic de Urgenta 

 Educatie si prevenire 

 Analiza si combaterea fenomenului criminal. 

 Situatii de urgenta-Apararea impotriva incendiilor-ISU 

 Protectie Civila- managementul dezastrelor  

 Urgente umanitare. 

 Unitati de invatamant-Educatia pentru viata.  

 Protectia Mediului 

 

Lucrările simpozionului vor fi publicate. Vă invităm să vă alăturaţi cu un articol. Transmiterea electronică a lucrărilor 

şi rezumatelor se va face până la data de 9 iunie 2011. Lucrarea în forma finală se trimite în fişier ataşat la adresa de 

e-mail: ramramira@yahoo.com. Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel:0722533780. Costurile privind 

transportul si  cazarea,revin participanţilor. 

Confirmările de participare se vor face până la data de 8 iunie 2011, la adresa de mail: 

ramramira@yahoo.com. sau  la telefonul 0722533780. 

 

Cu  aleasa  consideratie, 

  Asist.univ.  LACRAMIOARA   BOZ 

   Coord.proiect:”112-SITUATII de URGENTA~EDUCATIE si PREVENIRE” 

   ASOCIATIA”SF.NICOLAE cel MILOSTIV”IASI 

 

mailto:ramramira@yahoo.com
mailto:ramramira@yahoo.com


 

Informaţii pentru autori 

 

Toate manuscrisele propuse pentru publicare trebuie să fie concise şi să includă un număr par de pagini. Sunt 

recomandate articolele de 6, 8 sau 10 pagini. 

Formatul documentului este A4 (210x297mm). Marginile (sus, jos, stanga, dreapta) sunt toate de 30 mm. 

Recomandăm fontul Times New Roman. 

Textul cuprinde urmatoarele: 

 Titlul: TNR, 18, Bold, Centrat, 36 pts Înainte, 18 pts După; 

 Prenume, Nume  autor: TNR 14 Normal Centrat,  18 pts După 

 E-mail  ; TNR 10 Normal, Stânga;  

 Cuvântul  Abstract; TNR 14 Bold, Stânga, 30 pts Înainte, 11 pts După;  

 Conţinutul Abstractului (50…100 cuvinte); TNR 10 Italic, 11 pts După;  

 Cuvinte Cheie; TNR 11 Bold Stânga, 3 – 5 cuvinte, TNR 10 Italic;  

 Textul articolului;  fonturi:  

 

- Subtitluri secţiuni– TNR 14 Bold, Înainte 20 pts (Primul subtitlu - 40 pts sub cuvintele cheie ), După 11 pts;  

- Titluri de Sub-secţiuni 1 – 12,5 pts Bold, 20 pts Înainte, 11 pts După;  

- Titluri de Sub-secţiuni 2 – 11 pts Bold, 11 pts Înainte, 6 pts După;  

- Text simplu– TNR 11 Normal, Stânga– Dreapta, 6 pts După, începeţi un nou paragraf prin identarea lui de la marginea 

stângă; pentru textul din tabele şi figuri folosiţi  TNR 10 Normal. Vă  rugăm organizaţi conţinutul articolului în 

secţiunile principale: Introducere, Specificaţii Teoretice/ Empirice, Rezultate,. Concluzii;   

 Ilustratiile si tabelele vor fi fi numerotate consecutiv (fig 1, fig 2).Titlurile ilustratiilor trebuie plasat 

imediat sub imagine (TNR 10, Bold, Centrat caption, TNR 10 normal). Nu vor fi publicate textele care contin ilustratii 

fara copyright (fotografii, reproduceri imagini etc).   

 Tabelele vor fi numerotate  (ex Tabelul 1). Titlurile tabelelor vor fi plasate deasupra fiecărui tabel.  

 Referinţe bibliografice: vor fi făcute în text prin marcarea unui număr de ordine între paranteze pătrate. 

Lucrările citate vor fi enumerate conform ordinii citării lor în text în lista de bibliografie, sub titlul Referinţe 

Bibliografice 

 Citările se fac după modelul:  

În lista de bibliografie(Exemplu):  

[1] Caba, C., (2002), Pedagogie.Ediţia a II-a revăzută şi adăugită,  

Editura Noua, Iaşi;  

 Titlul (TNR 16 Normal) şi rezumatul  în limba română (TNR 10 Italic) trebuie plasate din nou la finele 

lucrării. 

 

Întreaga responsabilitate pentru acurateţea interpretărilor şi rezultatelor cercetării publicate revin autorilor. La fel, 

responsabilitatea pentru corectitudinea traducerilor în limba engleză.  

În momentul înscrierii pentru publicare, datele din articol trebuie să nu mai fi fost  publicate în altă parte.  


