
OBIECTIVELE  SESIUNII 
 

“Primăvara studenţească 2008” 
 

 

 

Prin manifestările prilejuite de a patra ediţie a 

Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice 

“Primăvara studenţească”, dorim să facilităm  

contactele între studenţi pentru realizarea unor obiective 

de studiu şi cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului 

public şi al ştiinţelor administrative. Alături de acestea 

sperăm să realizăm contacte şi în planul vieţii social-

culturale studenţeşti şi, de ce nu artistice. 

 

 
 
 

 
 

ORGANIZATORI 
 

 Responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea 

sesiunii de comunicări  ştiinţifice este un comitet de 

organizare format din membrii Cercului Studenţesc de 

Drept Administrativ „Tudor Drăganu”.  

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL SESIUNII 

 

Membri: 

Preşedinte de onoare 

Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN 

Rectorul Universităţii ”Petru Maior” Târgu Mureş 

 

    Prof.univ.dr.ing Vasile BOLOŞ 

Prof.univ.dr. Rodica Narcisa PETRESCU 

                    Prof.univ.dr. Mircea MINEA 

    Lect. univ. dr. Elena MINEA 

                    Conf. univ.dr. Zsuzsanna SZABO  

                    Conf. univ. dr. Lucian CHIRIAC 

                    Conf. univ. dr. Ioan SABĂU-POP 

                    Conf. univ.dr. Dragoş CHILEA 

                    Lect. univ. drd. Daniela VALEA 

        

COMITETUL DE ORGANIZARE 
 

Preşedinte: Roxana CAZAN 
 

Coordonatori: Conf. univ. dr. Lucian CHIRIAC 

         Lect. univ. drd. Daniela VALEA  
 

Secretari: Simona CIOBA 

    Lavinia MADARAŞ 

    Veturia BUGNAR 

 

Membri: Ramona ADORJAN 

                 Nicolae CĂLBAZĂ 

 Leon CENGHER 

                 Ioana-Alina DULĂU   

                 Mihaela FĂRCAŞ 

                 Vlad FLORIA 

  Horea HĂDĂRĂU 

 Ramona MICULI 

 Leda PANAIOT 

 Adina RUS 

 Daniel VALE 

                 Adrian ZECSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITAŢIE 
 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative 

Catedra de Discipline Juridice şi 
Administrative 

 

Cercul Studenţesc de Drept Administrativ 
“Tudor Drăganu” 
în parteneriat cu 

Fundaţia “Pro Iure” 
 

organizează 
 

SESIUNEA  INTERNAŢIONALĂ DE 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

 

„Primăvara studenţească”  

Ediţia a IV-a 
 

 

 

 

 

TÂRGU MUREŞ 

28 - 30 MARTIE 2008 



INVITAŢIE 
 

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea 

de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative şi 

Cercul Studenţesc de Drept Administrativ „Tudor 

Drăganu”, în colaborare cu Fundaţia „Pro Iure”, vă 

adresează invitaţia de a participa la Sesiunea 

Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Primăvara 

studenţească 2008”, care va avea loc în perioada 28-30 

martie 2008,  la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative (str. Livezeni nr. 69, Târgu 

Mureş). 

Tema propusă: „DESPRE FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI 

FUNCŢIONARUL PUBLIC”. 

Organizatorii suportă cheltuielile legate de cazare şi 

masă (mic dejun, prânz şi cină) pentru max. 4 persoane 

din fiecare universitate invitată (3 studenţi şi un cadru 

didactic). Cheltuielile de transport, precum şi cele pentru 

eventualele persoane însoţitoare, vor cădea în sarcina 

participanţilor. 

 

Comitetul  de organizare 

 

 

 

Termene limită  
 

18 februarie 2008 - înscrierea, prin e-mail 

25 februarie 2008 - confirmarea înscrierii de către 

                                  comitetul de organizare 

17 martie 2008      - trimiterea, prin e-mail, a  lucrărilor 

in extenso şi a formularului de 

participare 

 

 

Adresă de contact: 

cercultd@yahoo.com 
 

 
 
 

REGULAMENTUL SESIUNII 
 

1.Tematica lucrările trebuie să respecte tema propusă de 

organiztori. 

2. Norme de redactare: Lucrările se vor preda în 

formatul MS WORD, A4, în limba română, pe o singură 

faţă, la 1 rând, cu marginile egale de 2,5 cm. Textul 

lucrării va fi scris cu TNR, 14 pt. Notele de subsol vor fi 

scrise cu TNR, 12 pt.  

Fiecare lucrare va cuprinde următoarele: 

a. Cuprins; 

b. Lista abrevierilor (dacă există); 

c. Lista bibliografică; 

d. Lucrarea propriu- zisă. 

3. Prezentarea lucrărilor: Comitetul de organizare va 

determina locul prezentării lucrărilor. De asemenea, va 

determina programul prezentărilor şi, prin tragere la 

sorţi, ordinea lor. 

Numai studenţii autori ai lucrărilor le pot prezenta oral. 

În prezentarea lor, aceştia pot utiliza planşe, 

retroproiector şi mijloace electronice (Power Point). În 

cazul ultimelor două mijloace comitetul de organizare 

trebuie anunţat odată cu trimiterea formularului de 

înscriere. Fiecare participant va aduce un exemplar al 

lucrării pe suport de hârtie, pentru juriu. 

Timpul alocat fiecărei prezentări este de 10 minute. 

Extensia timpului alocat prezentării, peste 10 minute, va 

fi la discreţia membrilor juriului. Membrii juriului pot 

adresa întrebări autorilor, atât în timpul prezentărilor 

orale cât şi după acestea. 

4. Evaluarea: Lucrările şi prezentarea orală a acestora 

vor fi evaluate de către juriu. Componenţa juriului va fi 

stabilită prin regulament. 

Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Juriul îşi rezervă 

dreptul de a acorda şi premii speciale. 

 

Condiţii de participare 

Un participant poate prezenta în calitate de autor o singură 

lucrare (max. 10 pagini). 

Nu se acceptă lucrări în co-autorat. 

 

 

 PROGRAMUL  SESIUNII 
 

 

 

Vineri, 28 martie 2008 
 

 

   8.00-13.00  - primirea participanţilor 

 13.00-15.00 - masa de prânz 

 16.00-16.30 - deschiderea oficială 

 16.30-17.45 - susţinere lucrări 

 17.45-18.00 - pauză de cafea 

 18.00-19.00 - susţinere lucrări 

 19.30-20.30 - cina  

 

 

Sâmbătă,  29 martie 2008 
 

 

    8.00-9.00 - micul dejun 

10.00-13.00 - susţinere lucrări 

13.00-14.00 - festivitatea de premiere 

14.00-15.00 - masa de prânz 

15.30-18.30 - program cultural 

Petrecere de rămas bun 

 

 

Duminică, 30 martie 2008 
 

 Plecarea participanţilor 
 

 


