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  I n v i t a ţ i e  
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice  

 
 

VALENŢE CONTEMPORANE ALE RAPORTULUI DINTRE 
ADMINISTRAŢIE, JUSTIŢIE ŞI POLITICĂ 

 
 

-  SECŢIUNI ŞTIINŢIFICE  - 
 

SECŢIUNEA I:   Preocupări doctrinare 
 

SECŢIUNEA II:   Abordări jurisprudenţiale 
 
 

  FORMULAR DE PARTICIPARE 

Se va retransmite completat până la data de 23 april ie 2018   

Taxa de înscriere şi part ic ipare  la lucrări le reuniuni i şt i inţ if ice :  200 lei  

(Această taxă nu include participarea la cina festivă) 

 

Numele: autor 1: ___________, autor 2: _____________Prenumele: autor 1: ___________, autor 2: ___________ 

Funcţia/Gradul didactic/Titlul ştiinţific: _____________ și _______________________________________________ 

Instituţia: ___________________________________ _________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________________________________ 

Telefon: __________ și ________________________________________________________________________  

E-mail: ________________________ și ___________________________________________________________ 

Doresc să particip la lucrările reuniunii ştiinţifice prin (bifaţi căsuţa corespunzătoare):  
      Transmiterea şi susţinerea în cadrul secţiunii     I     a lucrării ştiinţifice cu tema:  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

      Asistenţă la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări ştiinţifice. 

 
Doresc să particip la cina festivă (bifaţi căsuţa corespunzătoare):        DA    NU 
Taxa pentru participarea la cina festivă este de 100 lei şi se achită odată cu taxa de înscriere şi participare la lucrările 
reuniunii ştiinţifice. 



 

CERINŢE PRIVIND LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE:  
 
 

Sub condiţia remiterii lor cu respectarea cerinţelor stabilite de organizatori, 

lucrările admise în programul ştiinţific al sesiunii şi susţinute se publică în 

CAIETUL  ŞTI INŢ IF IC  al I .S.A. „Paul Negulescu” nr.  1 9/2018 

 
 

► Termen: Textul integral al fiecărei lucrări ştiinţifice, în limba română, engleză sau franceză (între 6-10 pagini) va fi 
expediat electronic pe adresa de e-mail: isa.paulnegulescu@yahoo.com, până la data de 5 mai 2018, cu un rezumat 
în limba engleză sau franceză (între 1-2 pagini).  
 
► Cerinţe minime de redactare: FORMATUL DE TIPAR AL LUCRĂRII ŞTIINŢIFICE: Word, cu caractere de 12, la un rând, 
font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, 
dreapta – 2 cm. 
 
►Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în                 
coautorat. 
 
► Programul general al sesiunii va fi comunicat participanţilor prin e-mail, până la data de 23 mai 2018. 
 
 

 
 

REFERITOR LA TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE: 
 
 

Plata taxei de înscriere şi participare la lucrările reuniunii ştiinţifice conferă participantului la Sesiunea 
ştiinţifică anuală a I.S.A. „Paul Negulescu” dreptul de a primi mapa cu documentele sesiunii, precum şi de a participa 
la activităţile cuprinse în program.  

Taxa include şi costurile pentru editarea Caietului Ştiinţific nr. 19/2018, pe care participanţii îl vor primi 
gratuit. 

 
Sub condiţia înscrierii participării în programul sesiunii, taxa de înscriere la lucrările reuniunii 

ştiinţifice va fi achitată până la data de 23 aprilie 2018: 
 
- prin virament bancar în contul Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, 

cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 7308050,  
deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA SIBIU,  
cod IBAN RO16BTRL03301205S48152XX 
(cu precizarea numelui persoanei pentru care se face viramentul şi a  
sumei care trebuie să ajungă în cont – 200 lei sau, după caz, 300 lei) 

 
 Taxa pentru participarea la cina festivă (100 lei) se achită odată cu taxa de înscriere la lucrările 
reuniunii ştiinţifice. 
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OPORTUNITĂŢI DE CAZARE 

 
 
Hotel Hilton *****  www.palaceresort.ro, str. Pădurea Dumbrava nr. 1, tel. +40-269-505 600  
 
Hotel Ramada ****  www.ramadasibiu.ro, str. Emil Cioran nr. 2, tel. +40-269-235 505  
 
Hotel Continental Forum ****  www.continentalhotels.ro, Piaţa Unirii nr. 10, tel. +40-372-692 692  
 
Hotel Casa Moraru ****  www.casamoraru.ro, str. Alexandru Vlahuţă nr. 11 A, tel. +40-269-216 291  
 
Hotel Golden Tulip Ana Tower ****  www.goldentulipsibiu.ro, str. Şcoala de Înot nr. 2, tel. +40-269-234 000 
 
Hotel Exclusive & More****  www.hotelexclusive.ro, str. Ion Luca Caragiale nr. 1A, tel. +40-369-454 601 
 
Pensiunea Casa Elixia ****  www.casaelixia.ro, str. Privighetorii nr. 6-8, tel. +40-269-252 359 
 
Hotel Select *** www.hotelselectsibiu.ro , Şoseaua Alba Iulia nr. 49, tel.+40-269-243 333 
 
Hotel Silva ***  www.hotelsilvasibiu.com, Aleea Mihai Eminescu nr. 1, tel. +40-269-243 985  
 
Hotel Parc ***  www.hotelparcsibiu.ro, str. Şcoala de Înot nr. 1-3, tel. +40-269-423 559 
 
Hotel Ibis ***  www.ibishotels.ro, Calea Dumbrăvii nr. 2-4, tel. +40-269-218 100 
 
Hotel Da Vinci Residence *** www.hotel-sibiu.com, Calea Dumbrăvii nr. 36, tel. +40-747-908 054 
 
Hotel Împăratul Romanilor ***  www.imparatulromanilor.ro, str. Nicolae Bălcescu nr. 4, tel. +40-269-216 500  
 
Hotel Am Ring ***  www.amringhotel.ro, Piaţa Mare nr. 14, tel. +40-269-206 499  
 
Hotel Class ***  www.hotel-class.ro, str. Rahovei nr. 40, tel. +40-269-206 999  
 
Hotel Grand Dumbrava **  www.grandhotelsb.ro, str. Pădurea Dumbrava nr. 14, tel. +40-269-252 922 
 
Pensiunea Emigrantul **  www.pensiuneaemigrantul.uv.ro, Calea Cisnădiei nr. 8, tel. +40-269-443 752 
 
Pensiunea Verena **  www.pensiuneaverena.go.ro, str. Anton Pann nr. 12, tel. +40-769-168 742 
 

 
 

Pentru cazare la hotelurile şi pensiunile de mai sus, 
va rugăm să adresaţi cererea de rezervare direct la unitatea de cazare. 

 
 
 
 

 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE „PAUL NEGULESCU”          UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 
Sibiu – 550377, România – Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11           Sibiu – 550377, România – Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11             
Telefon/Fax: +40-269-232 960                             Telefon: +40-269-233 568; Fax: +40-269-233 576  
E-mail: isa.paulnegulescu@yahoo.com            E-mail: marius.mazilu@roger-univ.ro  
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