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SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
„DONARIS 2018”
EDIȚIA a XI-a

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof. dr. FLORIN TUDOR
Conf.dr. SERGIU CORNEA
Prof. dr. VIOLETA PUSCAȘU
Prof. dr. MIHAI FLOROIU
Prof. dr. ROMEO VICTOR IONESCU
Conf.dr. GEORGE CRISTIAN SCHIN

COMITET DE ORGANIZARE

Prof. dr. FLORIN TUDOR
Conf.dr. SERGIU CORNEA
Prof. dr. VIOLETA PUȘCAȘU
Lect. dr. ȘTEFANIA MIRICĂ
Conf.dr. GEORGE CRISTIAN SCHIN
Lect. dr. VALENTINA CORNEA
Lect. dr. MIRELA COSTACHE

COORDONATORI DOMENII
Drept

Lect. dr. MIRELA COSTACHE
Lect. dr. ADRIANA STANCU

Administrație publică și
studii regionale

Conf.dr. MĂDĂLINA MIHĂILESCU
Lect. dr. VALENTINA CORNEA

JURIU

Secțiunea Drept
Conf.dr. ANA ȘTEFĂNESCU
Lect. dr. ȘTEFANIA MIRICĂ
Lect. dr. MIRELA COSTACHE
Secțiunea Administrație publică și studii regionale
Conf.dr. GEORGE CRISTIAN SCHIN
Conf.dr. MĂDĂLINA MIHĂILESCU
Lect. dr. CRISTINA PĂTRAȘCU

PROGRAM
4 mai 2018

08:30 - 08:45

Înregistrarea participanților

08:45 - 09:00

Deschiderea oficială

09:00 - 12:30

Concurs interuniversitar de procese simulate
Concursul deciziilor administrative
„Arta și știința administrării: de la teorie la practică”

11:00 - 11:30

Concurs Opinii legale

12:30 - 13:00

Pauză de cafea

13:00 - 15:30

Sesiunea de comunicări științifice

16:00 - 16:30

Sesiune de închidere. Ceremonia de premiere
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Nume
Prenume
Specializarea
Anul, grupa
Adresa e-mail

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Sesiune de comunicări științifice
Științe Juridice
Administrație Publică și Studii Regionale
Concurs de eseuri*
Procese simulate*
Concurs de opinii legale*
Concursul deciziilor administrative*

Formularul completat se trimite la adresa valentina.cornea@ugal.ro
Termen limită: 25 aprilie, 2018
Notă: Studenții care se înscriu la sesiunea de comunicări științifice vor include în formular
rezumatul comunicării (max. 200 cuvinte), potrivit normelor de tehnoredactare atașate.
*
Studenții care doresc înscrierea la oricare din activitățile asociate sesiunii științifice, o
pot face prin același formular de înscriere.

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești „DONARIS
2018” , Ediția a XI-a.
Studenți de la specialitățile drept și administrație publică elaborează și prezintă
comunicări pe teme de actualitate din domeniul dreptului și administrației
publice. Comunicările sunt elaborate sub coordonarea unui cadru didactic.

NORME DE TEHNOREDACTARE
Codrescu Ștefan-Calinic1
Coordonator: Lector dr. Ștefania Mirică
TITLUL COMUNICĂRII
Caractere Times New Roman de 10, normal, spațiere 1.0, aliniere stânga-dreapta, în limba
română, fiind obligatorie folosirea diacriticelor.
Cuvinte cheie: (max.5 cuvinte) Caractere Times New Roman de 10, cursiv.
Instrucțiuni pentru elaborarea comunicărilor științifice
Materiale vor fi transmise în format electronic și trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:·
- Format A 4, scris la 1,15 rânduri, marginea din stânga 3 cm, restul marginilor 2 cm, caractere
Times New Roman de 12, normal, paragraf de 6 pct., aliniere stânga-dreapta, în limba română,
fiind obligatorie folosirea diacriticelor;
- un articol va avea maximum 10 pagini;
- numărul paginilor nu se inserează în document;
- în cadrul documentului nu se vor utiza alte caracteristici, precum headers sau footers;
- secțiunile șisubsecțiunile se vor numerota.
- pentru secțiuni se folosește TNR, 12 p., bold, aliniat stânga-dreapta, iar pentru subsecțiuni,
TNR, 11, italic, aliniere stânga-dreapta (exemplu: 1.1., 1.1.1.)
Tabele și figuri
Tabelele vor fi numerotate în mod consecutiv în cadrul aceleiași lucrări, cu litere arabe, ca în
modelul de mai jos. Înainte și după table se va lăsa paragraf de 6 pct. Caracterele utilizate în
cadrul tabelului vor fi de 10 p., aliniere la 1 rând.

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, specializarea Drept, anul II, raspharus@gmail.com
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Table 1. The title of the table
text table
text table
text table
text table
text table

text table
text table
text table
text table
text table

text table
text table
text table
text table
text table

Figurile vor fi poziționate central, numerotate cu cifre arabe, precizându-se denumirea și
sursa ei.
k$ / t CO2
Specific cost of CO 2 reduction
CO2 tax level


E



Size of cogeneration plant (kW)

Figura 1. xxxxxx
CONCLUZII
Vor fi indicate și argumentate concluziile textului.
REFERINȚE (TNR, 10 p., 1 rând, paragraf 6 pct., stil APA de citare)
Ionescu, T. (2008). Titlul cărții. Localitate: Editura.
Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Titlul publicației, nr. volum, interval pagini.
Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Proceedings of… în italic, pp. 1-10, localitate, an, zi
desfășurareconferință. Localitate: Editura.
Ionescu, T. (2008). Web page. Retrievedfrom http://www.juridice.ro
Textele comunicărilor vor fi expediate pe adresa valentina.cornea@ugal.ro
Termen limită: 27 aprilie 2018

ACTIVITĂȚI ASOCIATE

SESIUNII INTERNAŢIONALE DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI
„DONARIS 2018”

1. Concurs de eseuri studențești. Concursul de eseuri are menirea de a
pune în valoare rezultatele unui exercițiu intelectual. Un exercițiu prin
care studenții demonstrează cunoaștere, înțelegere, gândire critică,
capacitate de susținere argumentată a unui punct de vedere propriu
asupra unui fenomen, eveniment, problemă, perspective de schimbare
spre mai bine. Tema concursului în această ediție - „Noi și aspirațiile
noastre în anul celebrării Centenarului Marii Uniri”.
2. Procese simulate. Procese simulate este un concurs adresat studenților
de la specialitatea drept din anul III și IV. Concursul reprezintă dezbaterea
unui caz fictiv respectând procedurile dintr-un proces real, în scopul de a
realiza legătură între cunoștințele teoretice și cele practice ale studenților.
3. Opinii legale. Concursul se adresează studenților anilor III și IV,
specializarea Drept și constă într-o teză scrisă și argumentată oral pe o
temă la prima vedere, la una din disciplinele domeniului dreptului privat
sau public.
4. Decizii administrative. Concurs adresat studenților de la specialitatea
administrație publică. Tema concursului: „Arta și știința administrației
publice: de la teorie la practică.”

Participanții și câștigătorii concursurilor vor fi desemnați de un juriu format
din reprezentanți ai mediului academic și de cercetare și vor fi recompensați cu
premii și diplome de participare.
Juriu Concurs eseuri

Juriu
Decizii administrative

Prof. dr. NADIA CERASELA ANIȚEI
Prof. dr. BOGDAN CIUCĂ
Conf.dr. NORA DAGHIE
Conf.dr. ANDREEA MATIC
Lect. dr. COSMIN MIHĂILĂ
Lect. dr. MIHAELA AGHENIȚEI

Prof. dr. FLORIN TUDOR
Prof. dr. VIOLETA PUȘCAȘU
Prof. dr. ROMEO VICTOR IONESCU
Conf.dr. GEORGE CRISTIAN SCHIN
Lect. dr. VALENTINA CORNEA

Juriu Procese simulate

Lect. dr. ALEXANDRU BLEOANCĂ
Lect. dr. DRAGOȘ DAGHIE
Lect. dr. ȘTEFANIA MIRICA
Lect. dr. MONICA BUZEA

Juriu Opinii legale

Conf.dr. ANDREEA MATIC
Lect. dr. ADRIANA STANCU
Asist.dr. LILIANA NICULESCU
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CONCURS DE ESEURI STUDENȚEȘTI
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice anunță concursul de eseuri în cadrul
manifestărilor științifice dedicate studenților DONARIS 2018. Concursul are menirea de a
pune în valoare rezultatele unui exercițiu intelectual. Un exercițiu prin care studenții
demonstrează cunoaștere, înțelegere, gândire critică, capacitate de susținere argumentată a
unui punct de vedere propriu, perspective și viziune privind un subiect de actualitate.
Tema concursului: „Noi și aspirațiile noastre în anul celebrării Centenarului Marii Uniri”
Modalitate de înscriere și jurizare:
 Concursul este adresat studenților de la Facultatea de Științe Juridice și Politice a
Universității „Dunărea de Jos” Galați.
 Eseurile, lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții, concursuri,
conferințe vor fi trimise prin intermediul formularului de înscriere la concurs, disponibil
în secțiunea Formulare de participare Donaris 2018, la adresa valentina.cornea@ugal.ro,
cu mențiunea "Participare concurs de eseuri".
 Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "Eseu_ nume_prenume". Ex.
“Eseu_Vasilescu_A.”
 Se vor lua în considerare doar lucrările de unic autor. Fiecare participant poate concura cu
un singur eseu.
Condiții de redactare:
Textul eseului va cuprinde max. 5 pagini;
Redactate în limba romana, Times New Roman, 12, spațiere 1,5);
Structura eseului: Introducere - elemente esențiale ale subiectului din tema anunțată; Cuprins
- paragrafe ce conțin idei clar formulate, urmate de argumente, exemple etc. Concluzii.
Referințe bibliografice: maxim 4 surse
Nerespectarea acestor condiții va conduce la respingerea eseului.
Criterii de evaluare:





Respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspect general
Formulare clară a ideilor
Calitatea argumentelor și gradul de originalitate
Calitatea generală a exprimării

Calendarul concursului:
 Termen limită pentru prezentarea eseului  Evaluarea lucrărilor  Rezultatele concursului și premierea
Participanților

2 p.
5 p.
10 p.
3 p.
24 aprilie, 2018
25.04.2018 – 01.05.2018
04.05.2018

Se va acorda un premiu în bani. Celorlalți candidați le vor fi acordate diplome de participare.
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ARTA ȘI ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE:
DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
Concursul deciziilor administrative
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice anunță concursul deciziilor administrative în
cadrul evenimentelor științifice dedicate studenților DONARIS 2018.
Echipe constituite din 3 persoane – câte un student din fiecare an de studiu de la specializarea
Administrație publică - vor demonstra arta și știința administrării luând o decizie originală,
reală și oportună pentru soluționarea unei situații-problemă. Situația-problemă este
identificată de echipe, fiind surprinsă într-o fotografie digitală. De o asemenea manieră,
studenții își voi evalua nivelul de pregătire la care se află, își vor verifica abilitățile de lucru în
echipă, își vor pune în valoare cunoștințele teoretice dobândite în procesul pregătirii
profesionale.
Etape concurs, condiții de participare:
Prima etapă a concursului presupune:
a) Constituirea echipei;
b) Identificarea unei situații-problemă. Situația-problemă este surprinsă într-o fotografie
digitală. Fotografia (numai în format JPG) va avea latura mare de fix 750 de pixeli, nu va
depăși 250 kb, va fi fără rama, semnătură, dată, watermark sau alte înscrisuri.
c) Formularul de participare (un formular semnat de toți membrii echipe)și fotografia vor fi
transmise pe adresa organizatorilor.
d) Cu o săptămână înainte de desfășurarea concursului, echipelor le vor fi puse la dispoziție
albumul cu toate fotografiile întrate în concurs.
Etapa a doua:
În baza imaginii, selectată aleator, echipele
a) Formulează problema;
b) Decid modalitatea de soluționare formulând premisele teoretice, juridice și sociale prin
care își fundamentează decizia.
Pentru fundamentarea deciziei se alocă 30 de minute. Prezentare orală – 5 minute.
Echipa câștigătoare va fi desemnată de un juriu format din cadre didactice ale facultății.
Se va acorda un premiu în bani. Celorlalți candidați le vor fi acordate diplome de participare.
Calendarul concursului:
 Termen limită pentru înscriere  Transmiterea albumului cu fotografii
echipelor înscrise la concurs  Desfășurarea concursului
 Premierea echipei câștigătoare

10 aprilie, 2018
24 aprilie, 2018
4 mai, 2018
4 mai, 2018

Formularele de participare și fotografiile vor fi transmise la adresa:
valentina.cornea@ugal.ro
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CONCURS INTERUNIVERSITAR DE PROCESE SIMULATE
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice lansează Concursul de procese simulate în
cadrul evenimentelor Științifice dedicate studenților DONARIS 2018
Concursul reprezintă dezbaterea unui caz fictiv respectând procedurile dintr-un proces real,
în scopul de a realiza legătură între cunoștințele teoretice și cele practice ale studenților.
Condiții de participare: la concurs se pot înscrie studenții din anul III și IV, specializarea
Drept.
Concursul va avea loc în data de 4 mai 2018 în sala de Procese simulate „Prof.univ.dr. Viorel
Daghie”
Se va acorda un premiu în bani. Celorlalți candidați le vor fi acordate diplome de participare.

Termen dată limită înscriere: 10 aprilie 2018

Persoană de contact :
Conf. univ. dr. Andreea Matic
andreea.matic@ugal.ro
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CONCURS DE OPINII LEGALE
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice lansează CONCURSUL DE OPINII LEGALE, în
cadrul evenimentelor Științifice dedicate studenților DONARIS 2018.
Condiții de participare
Concursul se adresează studenților anilor III și IV, specializarea Drept și constă într-o teză
scrisă pe o temă la prima vedere, la una din disciplinele domeniului dreptului privat sau
public.
Cei interesați se vor putea înscrie on-line, completând formularul de participare disponibil în
secțiunea Formulare de participare Donaris 2018. Formularul va fi expediat la adresa
valentina.cornea@ugal.ro
Concursul va avea loc în data de 4 mai 2018 la sediul facultății.
Se va acorda un premiu în bani. Celorlalți participanți le vor fi acordate diplome de
participare.

Dată limită înscriere: 1 mai 2018.
Persoană de contact: lector. univ dr. Adriana Stancu

