
Reguli de participare la Conferinţă  
  
  

Condiţii de utilizare a informaţiilor din paginile web 
ale Conferinţei  
  
Conferinţa “Dezvoltare durabilă în condiţii de instabilitate economică (ed. VI-a) ” din 23-24 
iunie 2017 are un site propriu la adresa:  http://www.conferinta.academiacomerciala.ro  
  

 
  
La această adresă sunt postate informaţii de interes general (invitaţia, programul manifestării 
etc) şi informaţii private (referitoare la corespondenţa pentru trimitere si selectare articole, plata 
taxei de participare etc.).  
  
Pot trimite lucrări pentru Conferinţă doar persoanele înregistrate, care au contul activat şi care 
se autentifică.  
  
Pentru    înregistrare   se   accesează   link-ul   
etichetat   “ Inregistrare”,   din   optiunea  

‘Conectare/Inregistrare’ din partea dreaptă a pagini. Se vor înscrie persoanele care doresc să 
participe la Conferinţă, vor încarca online lucrări, urmăresc dacă lucrările sunt acceptate şi 
încarcă online documentele de plată. La înscriere sunt solicitate informaţii necesare pentru 
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comunicarea între participanţi – pe de o parte - şi organizatori şi comitetul ştiinţific – de cealaltă 
parte. După înregistrare utilizatorul primeşte un email pe baza căruia îşi activează contul.  
Pentru a verifica informaţiile actualizate din cont, utilizatorii trebuie să se autentifice prin 
accesarea din optiunii ‘Documente proprii’ din meniu.  
  
Încărcarea lucrărilor se face online prin accesarea link-ului “  Incarcare articol” din aceiasi optiune 
de meniu. Succesul acestei operaţiuni de încărcare va fi confirmat cu un email trimis de sistem. 
Data limită pentru înregistrarea participanţilor şi expedierea articolelor online este 20.05.2017.  
  
Lucrările recepţionate de către organizatori vor fi analizate de comitetul ştiinţific, care va face 
selecţia lucrărilor pentru Conferinţă în perioada 20.05.2017 - 26.05.2017. Taxa de participare 
la Conferinţă este de 200 lei. Un autor poate prezenta maximum două lucrări. Însoţitorii vor 
achita 150 lei. Taxa se va vira în contul Academiei Comerciale RO41 CECE SM01 43RO N021 
5027, deschis la deschis la CEC Bank , sucursala Satu Mare. O copie a documentului de plată 
va fi încărcată online de către persoana care a încărcat articolele. Lucrările selectate vor fi 
cuprinse volumul conferintei, publicat de Editura Cibernetica MC. Confirmarea selecţiei  
articolelor se va face prin email şi prin actualizarea informaţiilor accesate prin opţiunea “ Situatia 

articolelor incarcate” din meniul paginii.  
  
Dintre aceste lucrări, în prioada 26.05.2017 – 15.06.2017, vor fi selectate articole pentru 
revistele indexate in BDI. Aceste lucrări vor rebui să corespundă, din punct de vedere al 
conţinutului şi formatului, condiţiilor de selecţie a revistei menţionate.  
  
În perioada 15.06.2017 – 21.06.2017 se va efectua tehnoredactarea lucărilor acceptate de 
revistele BDI, conform cerinţelor şi acceptul autorilor.  
  
Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în zilele de 23.06.2017 – 24.06.2017.  
  

Reguli de tehnoredactare  
  
Lucrările ştiinţifice care vor fi publicate în volumul conferintei, vor fi redactate în mod 
obligatoriu în concordanţă cu template-ul Microsoft Word pe care-l puteţi vizualiza şi salva 
accesând link-ul următor:   
www.conferinta.academiacomerciala.ro/invitatie/Ghid_tehnoredactare.doc  
  
Documentul este conceput astfel încât să poată fi utilizat ca model şi este un şablon pe care se 
poate lucra în mod direct prin înlocuirea paragrafelor corespunzătoare.  
  
Vă rugăm ca la tehnoredactarea lucrărilor în limba română să folosiţi caractere 
diacritice. Nu vor fi acceptate pentru publicare lucrările care nu respectă structura:  
Introducere - pentru a stabili contextul lucrării  

Corpul lucrării - organizat cu subtitluri pentru a accentua ideile  
importante Concluzii - pentru a recapitula punctele principale  
Bibliografie - redând doar sursele citate în text, în notaţie  
Harvard şi nici cele care nu respectă regulile de tehnoredactare.  
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Atenţie!  
1. Lucrările vor conţine, în mod obligatoriu, titlul, abstractul şi bibliografia în limba engleză.   

2. Articolele care nu respectă instrucţiunile de tehnoredactare vor fi respinse înainte de a  fi date 
la peer review.  

3. Vă rugăm să nu numerotaţi paginile.  
  
4. Fişierele vor fi denumite după numele de familie ale autorilor urmate de "_EN" sau  
"_RO" (dacă sunt în limba engleză, respectiv în limba română) şi un index. Exemplu:  
POPESCU_IONESCU_EN1.doc  
  
Important  
  
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru acurateţea calculelor, datelor experimentale şi 
interpretările ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleză. Trimiterea 
lucrării(lor) presupune că acestea sunt originale şi nu au mai fost publicate sau fac obiectul 
publicării în alte reviste.  
  
Întrucât lucrările ştiinţifice elaborate de Dvs. sunt supuse procesului de evaluare către Comisia 
de referenţi ştiinţifici, vă rugăm să respectaţi întocmai instrucţiunile privind conţinutul şi 
formatul standard menţionate mai sus. După elaborarea lucrării, aceasta se va introduce în 
formularul template corespunzător Revistei.  
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