OBIECTIVELE SESIUNII

COMITETUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

“Primăvara studenţească 2010”

Co-preşedinţi de onoare:
Prof. univ. dr. Tudor DRĂGANU
Membru de Onoare al Academiei Române
Prof. univ. dr. ing. Liviu MARIAN
Rectorul Universităţii ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

ediţia a VI-a

Prin manifestările prilejuite de a VI-a ediţie a
Sesiunii

Internaţionale

“Primăvara

de

studenţească”,

Comunicări
dorim

să

Ştiinţifice
facilităm

contactele între studenţi pentru realizarea unor obiective
de studiu şi cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului şi
al ştiinţelor administrative. Totodată, manifestarea se
doreşte a fi un bun prilej de a iniţia şi consolida
legăturile dintre centrele universitare în plan social şi
cultural.

Membri:
Didier BLANC (Franţa)
Lucian CHIRIAC (România)
Dragoş CHILEA (România)
Lucreţia DOGARU (România)
ERDŐS Éva (Ungaria)
JENEI György (Ungaria)
Ioan LAZĂR (Romania)
Stéphane MANSON (Franţa)
Luigi MELICA (Italia)
Elena Maria MINEA (România)
Mircea Ştefan MINEA (România)
Rodica Narcisa PETRESCU (România)
Vladimir RUSU (Moldova)
SZABO Zsuzsanna (România)
TORMA Andras (Ungaria)
Daniela Cristina VALEA (România)

COMITETUL DE ORGANIZARE
Coordonatori:

Conf. univ. dr. SZABO Zsuzsanna
Conf. univ. dr. Lucian CHIRIAC

Lect. univ. dr. Daniela Cristina VALEA
Lect. univ. dr. Nicoleta MEDREA
Asist. univ. drd. Corina BOZEDEAN
Asist. univ. drd. Ximena MOLDOVAN
Prep. univ. Ramona MOLDOVAN
Cercul Studenţesc de Drept Administrativ
“Tudor Drăganu”

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative
Catedra de Discipline Juridice şi Administrative
Centrul de Cercetare în Domeniul Urbanismului
şi Politici Publice
Cercul Studenţesc de Drept Administrativ
“Tudor Drăganu”
în parteneriat cu

Fundaţia “Pro Iure”
organizează

SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

„Primăvara studenţească”
Ediţia a VI-a

Preşedinte: Ioana COTOI
Vicepreşedinte : Florina GĂZDAC
Secretar : Claudia GOIA
Membri:
Leon CENGHER
Viorela BEJAN
Flavia BOTOŞ
Simona CIUBA
Ionela CIURBA
Viorela CHERECHEŞ
Simina COTOI
Alexandra COVRIG
Vlad FLORIA
Vlad LĂCĂTUŞU

Lavinia MADARAŞ
Nicoleta NAŞCA
Tudor NISTOR
Adina PĂCURAR
Daniela ROŞCA
Cristina SALA
Ionela TINCA
Alexandrina TOMUŞ
Radu TRIFU
Alina TRUŢA

TÎRGU-MUREŞ
26 - 28 martie 2010

INFORMAŢII GENERALE
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative, Catedra de Discipline Juridice şi
Administrative, Centrul de Cercetare în Domeniul
Urbanismului şi Politici Publice şi Cercul Studenţesc de
Drept Administrativ „Tudor Drăganu”, în colaborare cu
Fundaţia „Pro Iure” din Tîrgu-Mureş, vă adresează
invitaţia de a participa la Sesiunea Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice „Primăvara studenţească 2010”,
care va avea loc în perioada 26-28 martie 2010, la
sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative (str. Livezeni nr. 69, Tîrgu-Mureş).
Tema propusă:
„ACTUL JURIDIC, CONTROLUL ŞI
SANCŢIUNEA ÎN DREPTUL PUBLIC”
Delegaţiile din partea universităţilor participante vor fi
formate din maxim 4 persoane (3 studenţi şi un cadru
didactic).
Organizatorii asigură cazare şi masă.
Cheltuielile de transport, precum şi cele pentru
eventualele persoane însoţitoare, vor cădea în sarcina
participanţilor.

Termene limită
8 februarie 2010 - înscrierea prin e-mail (titlul lucrării
şi un rezumat de max. 200 cuvinte
în română şi engleză/franceză)
10 februarie 2010 - confirmarea înscrierii
1 martie 2010
- trimiterea, prin e-mail, a lucrărilor
in extenso şi a formularului de
participare .

REGULAMENTUL SESIUNII
1.Tematica lucrărilor înscrise trebuie să respecte tema propusă de
organizatori.
2. Norme de redactare: Lucrarea se redactează pe format A4
(margini: sus/jos/stânga/dreapta 2cm), Arial, caractere de 12, Justify
şi spaţiere la un rând distanţă. Titlul se scrie cu majuscule, Arial,
caractere 14, bold, centrat, în limba română şi engleză/franceză.
Numele autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două rânduri
distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu Arial, caracter 14, bold, iar
numele de familie se scrie cu Arial, caracter 14, cu majuscule şi Bold.
După numele de familie se va trece un asterix şi, ca notă de subsol, se
va scrie calitatea autorului, instituţia de provenienţă (pentru fiecare
autor separat, dacă este cazul), precum şi datele coordonatorului
(cadru didactic). La două rânduri de nume se scrie rezumatul (max
200 cuv., italic, 12 Arial). Notele de subsol se redactează cu caractere
de 9 Arial.
Fiecare lucrare va cuprinde următoarele: pagina de gardă; cuprins;
lista abrevierilor (dacă există); lucrarea propriu-zisă; bibliografie
(eventual anexe).
3. Prezentarea lucrărilor: Comitetul de organizare va stabili
programul prezentărilor prin tragere la sorţi.
Limbile oficiale de prezentare a lucrărilor: engleză sau franceză.
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
psarticipare. Fiecare participant va aduce un exemplar al lucrării pe
suport de hârtie, pentru juriu.
Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute. Extensia
timpului alocat prezentării, peste 10 minute, va putea fi hotărât de
juriu. 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.
5. Lucrările înscrise cu respectarea termenelor, vor fi publicate
în volumul sesiunii (CD cu ISBN) .

Condiţii de participare
Un participant poate prezenta în calitate de autor o
singură lucrare (max. 10 pagini).
Adresă de contact:

cercultd@yahoo.com
Nerespectarea
termenelor
atrage
nepublicarea
materialului în volumul sesiunii (CD cu ISBN).

Tel: 0740/396976 – Alexandrina TOMUŞ
0743/877445 – Alexandra COVRIG

PROGRAMUL SESIUNII

Vineri, 26 martie 2010
8.00-13.00 - Primirea participanţilor
13.00-14.30 - Masa de prânz
15.00-15.30 - Deschiderea oficială
16.00-18.00 - Susţinere lucrări
18.00-18.15 - Pauză de cafea
18.15-19.30 - Susţinere lucrări
20.00-21.00 - Cina

Sâmbătă, 27 martie 2010
7.30- 8.30 - Mic-dejun
9.00-12.30 - Susţinere lucrări
13.00-14.30 - Masa de prânz
15.00-16.00 - Festivitatea de premiere
20.00
- Petrecere de rămas bun

Duminică, 28 martie 2010
Plecarea participanţilor

