
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI DONARIS 2017 
  

Sesiunea științifică a studenților cuprinde două secțiuni: Drept și Administrație publică. 
Cele două secțiuni se vor desfășura în paralel și în cadrul acestora se vor prezenta 
comunicări științifice pe teme de actualitate din domeniile programelor de studiu ale 
facultății. Comunicările sunt elaborate sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Modalitate de înscriere și jurizare:  
 Comunicările științifice, lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții, 

concursuri, conferințe vor fi trimise prin intermediul formularului de înscriere la 
concurs la  adresa valentina.cornea@ugal.ro, cu mențiunea "Participare sesiune de 
comunicări științifice". 

Condiții de redactare: 

 
Rezumat (max. 300 cuvinte) 

Caractere Times New Roman de 12, normal, paragraf de 6 pct., aliniere stânga-dreapta, în limba 

română, fiind obligatorie folosirea diacriticelor; 

 

Cuvinte cheie: (max.5 cuvinte) Caractere Times New Roman de 10, cursiv. 

 

Comunicările științifice vor fi transmise în format electronic şi 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 şi subsecțiunile 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 şi figuri 

Tabelele vor fi numerotate în mod consecutiv în cadrul aceleiași lucrări, cu litere arabe, ca în 

modelul de mai jos. Înainte şi după table se va lăsa paragraf de 6 pct. Caracterele utilizate în 

cadrul tabelului vor fi de 10 p., aliniere la 1 rând. 

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 poziţionate central, numerotate cu cifre arabe, precizându-se denumirea şi sursa ei. 

 



 k$ / t CO2 

Size of cogeneration plant (kW) 

E 

 

 

Specific cost of CO2 reduction 

CO2 tax level 

 
Figura 1. xxxxxx 

 

CONCLUZII 

Vor fi indicate şi argumentate concluziile textului. 

REFERINŢE (TNR, 10 p., 1 rând, paragraf 6 pct., stil APA de citare) 

Ionescu, T. (2008). Titlul cărţii. Localitate: Editura.  

Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Titlul publicaţiei, nr. volum, interval pagini. 

Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Proceedings of… în italic, pp. 1-10, localitate, an, zi 

desfăşurare conferinţă. Localitate: Editura. 

Ionescu, T. (2008). Web page. Retrieved from http://www.juridice.ro 

Calendarul concursului: 

 
 Termen limită pentru transmiterea  

rezumatului       20.04.2017  

 Termen limită pentru transmiterea  
textului integral      30.04.2017   

 Rezultatele concursului și premierea    04.05.2017 
       participanților 

Juriu:  

Câștigătorul va fi desemnat de un juriu format din reprezentanți ai mediului academic 

și de cercetare și va fi recompensat cu premiu și diplomă de participare.  

 


