ÎNREGISTRAREA PARTICIPAN ILOR I CERIN ELE PRIVIND PERFECTAREA
MATERIALELOR CONFERIN EI
CONDI II DE PARTICIPARE:
Înregistrarea participanților se va efectua prin completarea i expedierea formularului de
înscriere, conform anexei 1., nu mai tîrziu de 9 ianuarie 2017.
Expedierea/prezentarea materialelor pentru publicare se va efectua nu mai tîrziu de 7
februarie 2017, la adresa de e-mail: ctc.aap@mail.ru. Participanții sunt rugați să respecte datele
limită pentru trimiterea materialelor solicitate.
Vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini standard (adică
până la 14.400 semne fără intervale).
Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, Windows (Times New Roman) şi
prezentate pe CD, flash sau E-mail, împreună cu un exemplar printat i semnat de toţi autorii, pe
ultima pagină. Materialele masteranzilor i doctoranzilor trebuie să fie semnate şi de către
conducătorul (coordonatorul) ştiinţific.
Materialele prezentate în afara tematicii conferinţei sau fără respectarea cerințelor normative
în vigoare nu se vor accepta.
Taxa de participare la conferin ă constituie 120 lei, pentru persoanele din alte ţări - 12
euro (participanții din alte țări, cu care AAP are acord de colaborare i doctoranzii AAP vor achita
acelea i taxe ca i cetățenii RM)
Taxa de participare se va achita prin transfer (anexa 2) sau în casieria Academiei – până la 1
februarie 2017.
Taxa de participare va acoperi: publicarea programei şi a materialelor conferinţei, mapă cu
materiale de lucru, diploma de participare, pauză de cafea.
Cheltuielile de deplasare, alimentare, vor fi suportate de participanţi.
TEHNOREDACTARE:
- TITLUL (cu majuscule);
- Prenumele i NUMELE autorului, gradul şi titlul ştiinţific, locul de muncă (instituţia), funcţia (se
scriu complet);
- Rezumatul (în engleză sau franceză) până la 300 de cuvinte – font 10 pt, la 1,0 intervale;
- Textul articolului (la 1,5 intervale, mărimea caracterelor/font – 14 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm;
dreapta -1,5 cm; sus, jos – câte 2,5 cm (format A 4 - portret); Volumul textului nu va depă i 8
pagini.
- Referin ele bibliografice se prezintă conform Standardului SM ISO 690:2012.
Referin ele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate, de exemplu [7, p.14].
Figurile, imaginile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Imaginile trebuie să fie de calitate bună, pe suport electronic formatul JPEG. Sub figură sau
imagine se indică numărul de ordine, denumirea şi sursa bibliografică. Denumirea i numerotarea
tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar sursa bibliografică sub tabel.
Referin ele bibliografice la fîr itul articolului sînt plasate în ordine alfabetică.
CONTACT:
Academia de Administrare Publică, 2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.
Catedra tiințe Administrative, telefon: (+373 22) 73-71-14; 078884897; e-mail: catedrasa@mail.ru
Responsabil de organizare: conf. univ., dr. Angela Zelenschi, telefon 079622671; e-mail:
ctc.aap@mail.ru

