
 

 
 

 

 

 

 

 

Sesiunea de comunicări științifice 

Provocări ale crizei economice asupra pieței muncii  

şi sistemelor de protecție socială 
 

 

Program cadru 

 Sesiune plenară:          Ocupare şi dezvoltare prin inovare socială 

 Secțiunea tematică 1: Calitatea locurilor de muncă şi securitatea ocupării  

 Secțiunea tematică 2: Reforma protecției sociale- provocări şi mijloace de soluționare 

 Sesiunea plenară de închidere a manifestării 

 

Înscrierea lucrărilor 

Pentru înscriere vă rugăm să transmiteți rezumatul lucrărilor (RO si EN) prin e-mail la adresa 

ghinararu@incsmps.ro, până cel târziu la data de 15.11.2012.  

Data limită de transmitere a variantei complete a comunicării științifice este 30.11.2012.  

 

Instrucțiuni de redactare 

 Formatul rezumatului:  

Rezumatul lucrării (font Arial, 11, un singur spaţiu, justified) trebuie să fie scurt, concis şi să 

aibă maxim jumatate de pagină. Trebuie să aibă caracter informativ, indicând domeniul de 

aplicare, evidenţiind principalele concluzii, rezultate şi importanţa activităţilor descrise. 

Folosiţi propoziţii scurte, directe şi complete. În rezumat nu se admit grafice sau tabele. 
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 Formatul standard al lucrării:  

Lucrarea (font Arial, 11, un singur spaţiu, justified) trebuie redactată în limba engleză. Prima 

pagină va cuprinde obligatoriu rezumatul în RO şi EN. Numele autorilor trebuie scris în clar 

pe prima pagină cu indicarea în caractere de tip „BOLD” a coordonatorului de lucrare ori a 

prim-autorului.  

Conţinutul lucrării se structurează în modul următor (recomandare): descrierea problemei, 

domeniul de aplicare, stadiul actual al cercetării ştiinţifice, metodele utilizate, rezultate, 

cercetări suplimentare, concluzii şi referinţe. Lucrarea trebuie să aiba maxim 10 pagini şi să 

ofere răspunsuri la următoarele întrebări: descrierea problemei, stadiul actual al cercetării 

ştiinţice, cercetări anterioare ale autorilor, elementul de noutate, contribuţia autorilor.  

Graficele vor fi realizate in MS-EXCEL (se va transmite şi un fișier Excel sursă pentru grafice şi 

tabele, dacă este cazul, spre a se permite apoi editarea în volum). Ultima pagină va fi 

dedicată bibliografiei (½ pagină). Eventualele acronime vor fi explicitate pe ultima pagină, 

după bibliografie, dar nu vor depăși  ½ pagină. 

 

Organizator: INCSMPS 

 Președinte al Comitetului de Organizare: Dr.ec. Cătălin Ghinăraru, Secretar științific 

INCSMPS;  

 Președinte al Comitetului Științific: Dr.ec. Speranţa Pîrciog, Director Științific, 

președinte al Consiliului științific al INCSMPS. 

 

 


