
 Înregistrarea participanţilor se va face online completând 

informaţiile cuprinse în formularul disponibil pe site-ul Conferintei, 

www.conferinta.academiacomerciala.ro. 

 Lucrările confirmate de către Comitetul de selecţie, vor fi cuprinse 

în Volumul de lucrări al Conferinţei (cu ISSN), ce va fi publicat de revista 

”Calitatea – acces la succes” , cotată în baze de date 

internaţionale. Prin selecţie, o parte dintre lucrari vor fi publicate in revista 

Romanian Journal of Economics indexata in BDI. Un numar de 30 de 

lucrări prezentate in limba engleză  vor fi selectate in vederea publicarii în 

revista cotata ISI: „Metalurgia International”.  
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC: 

Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman  -membru coresp  Academia Romana 

Prof univ dr   Valentina Vasile   -Inst de Economie Nationala -  

Prof. univ. dr. Marin Andreica   – ASE  Bucureşti 

Prof. univ. dr. Florina Bran    – ASE Bucureşti 

Prof. univ. dr. Sorin Briciu   – Universitatea „1 Decembrie 1918”-Alba Iulia 

Prof. univ. dr. Daniela Hâncu   – ASE Bucureşti 

Prof.univ.dr.   Ion Iarca    – UPG Ploieşti 

Prof univ dr    Cornel Lazar    -UPG Ploiesti 

Prof. univ. dr. h.c. Florin Ionescu  – Univ. Steinbeis, Germania 

Prof. univ. dr. Gherghe Lepadatu     –Universitatea Dimitrie Cantemir 

dr. Tudor Maruntelu    – Revista „Calitatea – Acces la succes” 

Prof. univ. dr. Ion Pârgaru    – Univ. Politehnica Bucureşti 

Prof. univ. dr. Ion Pârţachi   – ASEM Chişinău 

Prof. univ. dr. Nick Pavel   – Ohio University, USA 

Prof. univ. dr. Alexandru Taşnadi   – ASE Bucureşti 

Prof. univ. dr. Mihai Aristotel Ungureanu  – Univ. Romano Americană 

COMITETUL DE ORGANIZARE: 

Conf. univ. dr. Romulus Andreica – Academia Comercială 

Conf. univ. dr. Ioan Marian Miclăuş –Academia Comercială  

Conf. univ. dr. Cristina Andreica – Academia Comercială  

Conf. univ. dr. Veronica Popescu – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Ioan Doroş – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Alexandru Bologa – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Doina Muntean – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Liliana Todor – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Angela Andreica – Academia Comercială 

Lect. univ. dr. Flavia Nistor – Academia Comercială 

Lect. univ. drd. Tudor Andreica – Academia Comercială 

Dr. Maria Ciupac – Ulici – Academia Comercială 

 

Contact: 

conferinta@academiacomerciala.ro  - tel: 0261 732310 

adresa pentru corespondenţă: Satu Mare, Str. Mihai Eminescu, nr. 5. 

Persoane de contact: Lect. univ. dr. Ioan Doroş, dr. Maria Ciupac-Ulici 

 

Taxa de participare: 200 lei care include: Mapa cu programul manifestării şi 

Volumul de lucrări al Conferinţei (cu ISSN), cina festivă (Balul Absolvenţilor), 

excursie în Ţara Oaşului şi Maramureş.  

Taxa pentru însoţitori, 150 lei. 

Taxa se va vira în contul Academiei Comerciale, deschis la CEC Bank , 

sucursala Satu Mare RO41 CECE SM01 43RO N021 5027   

 

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la sediul Academiei Comerciale din 

Satu Mare, Str. Crisan  

SSeeccttiiuunnii::  
*Dezvoltarea durabilă– premiză a echilibrului sistemelor socio-economice 

*Dezvoltarea culturii antreprenoriale  pentru un management performant 

*Restructurare şi performanţă economică în condiţii de criză 

*Tehnologia informaţiei şi comunicării - factor de dezvoltare durabilă  

*Cooperare şi transfer de bune practici pentru know-how managerial. 
 

CCaalleennddaarruull  ccoonnffeerriinnţţeeii::    
până în  15.05.2012: înregistrarea participantilor şi expedierea articolelor  

online  pe www.conferinta.academiacomerciala.ro  

15.05.2012 - 26.05.2012: selecţia lucrărilor pentru conferinţă care vor fi 

publicate în reviste cotate B+  şi plata taxei de participare  

26.05.2012 – 15.06.2012 Selecţia articolelor  pentru  revista cotata ISI 

„Metalurgia International” (30 lucrări).   

15.06.2012 – 20.06.2012 Tehnoredactarea lucrărilor acceptate de revista 

ISI, conform cerinţelor şi acceptul autorilor 

22.06.2012 – 23.06.2012 Lucrările Conferinţei 

Un autor poate prezenta maximum două lucrări.   

CCeerriinnţţee  ddee  tteehhnnoorreeddaaccttaarree::  
Lucrarea: Va fi redactată în limba engleză sau română, cu procesorul Word, în 

maximum 8 pagini, format  A4, margini 25 mm, cu font Times New Roman 12 pt, 

spaţiere interlinie la un rând, respectându-se structura: 

Titlul lucrării: maxim 2 rânduri, centrat, majuscule aldine 

1 rând liber  

Autor(i), pe acelaşi rând sub forma: Prenume NUME
trimitere

, .... (numele fiind cu 

majuscule); centrat, cursiv; fiecare având  trimitere la subsolul paginii unde sunt 

înscrise: titlu, poziţie, instituţie, adresa e-mail de contact.  

1 rând liber 

Abstract: italic, justify,  maximum 8 rânduri (în limba engleza) 

Cuvinte cheie: maximum 5 

Clasificarea JEL (vezi http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php) 
1 rând liber 

Textul lucrării  conţine: 

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 notatie Harvard (în limba 

engleză) 

Subtitlurile din corpul lucrării vor fi scrise cu majuscule,  pe rânduri separate. 

Lucrările transmise in limba română vor avea in plus:  titlul, rezumatul, cuvintele 

cheie şi bibliografia în limba engleză. 

Un şablon poate fi descărcat de pe pagina web a Conferinţei. 

 Detaliile referitoare la condiţiile de cazare vor fi publicate pe site-ul 

destinat conferinţei 

http://www.simpozion.academiacomerciala.ro/

