
 
 
 

 
 
 

Aria de cercetare vizează domenii precum: 

management, economie și dezvoltare rurală, 

turism, consultanță, legislație agrară, 

finanțarea agriculturii și alte domenii conexe. 

 
 

 
 

 
Instrucţiuni pentru participanţi 

 

LIMBA OFICIALĂ A CONFERINȚEI 
 

Limbile oficiale ale conferinței sunt 

engleza și româna. Toate lucrările vor fi 

publicate în limba engleză. Lucrările 

acceptate se vor redacta în limba engleză 

și vor fi publicate în volumul “Lucrări 

Ştiinţifice Management Agricol“ Seria I, vol. 

XVIII (3) - ISSN:1453-1410, E-ISSN: 2069-

2307. 

Volumul este încadrat de către 

CNCSIS în categoria B+ şi indexat EBSCO 

şi CABI Full Text.  

Modul de prezentare a lucrărilor: oral 

sau poster. 
 

Vor fi premiate cele mai bune 3 lucrări 

ale coferinței.  

 

TAXE DE PARTICIPARE 
 

Taxă standard de participare 50 lei (25 €) 

Taxa de participare include: publicarea a 

două lucrări ca prim-autor, mapa cu 

documentele simpozionului și masa de 

prânz.  
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Vă adresează invitaţia de a participa la 
 
 
 
 

AL 8-LEA SIMPOZION ŞTIINŢIFIC 
STUDENȚESC ȘI TINERI CERCETĂTORI 

 

 

MANAGEMENTUL 
DEZVOLTĂRII RURALE 

DURABILE 
 
 

 
 

25 NOIEMBRIE 2016 
TIMIŞOARA 



 
INVITAŢIE 

 
 

Facultatea de Management Agricol, 
vă adresează invitaţia de a participa la Al 8-
lea Simpozionul Ştiinţific Studențesc și 
Tineri Cercetători cu tema 
„MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII 
RURALE DURABILE”. 

Simpozionul se va organiza în data de 
25 noiembrie 2016. 

 
Vă aşteptăm, 

           
Prof. dr. Ioan BRAD 
Decan Facultatea de Management Agricol 

 
Șef lucr. dr. Tabita ADAMOV 
Prodecan Facultatea de Management Agricol  
 
Prof.dr. Luminița PÎRVULESCU 
Prodecan Facultatea de Management Agricol 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
Șef lucr. dr. Tabita Adamov  

Calea Aradului nr. 119, 300645 Timişoara 
Tel: 0256/277438 
Fax: 0256/277031 

E-mail: simpozion-fma@lsma.ro 
 

Instrucţiuni pentru redactarea lucrărilor 
 

Documentele trebuiesc redactate integral (inclusiv 
tabele și grafice) în limba engleză corectă, cu un minim de 4 
pagini, în format A-4. 

Redactarea pe format A4 (setare pagină obligatorie; 
vezi comanda Page Setup, fereastra Paper), încadrată astfel: top: 
2,1 cm,  bottom: 1,7 cm,  inside: 3,0 cm,  outside: 2,5 cm, gutter: 
0,  header: 2,0 cm, footer: 1,5 cm. 

Redactarea se va face în WORD 7.0 (sau 8.0, 9.0, 
2000, sau 2003) cu caracterele Times New Roman (CE - pentru 
versiunile mai vechi) la un rând. Lucrarea va cuprinde: 

- Titlul -  centrat, majuscule, bold, mărimea caracterelor 
(font): 12; 

- Autorii - centrat, majuscule, bold, mărimea caracterelor 
(font): 11. Instituţia din care provin autorii (afiliaţia) va fi 
specificată sub titlu, fiind marcată printr-un număr (sau mai multe) 
- mărimea caracterelor (font): 11, îngroşat (bold), înclinat (italic), 
aliniat centrat. Numărul se introduce cu Superscript înaintea 
instituţiei (afiliaţiei). Pentru prim-autor sau autor corespondent 
se va specifica, obligatoriu şi adresa de e-mail. 

- Rezumatul - maximum 10 rânduri, margine stânga 
(indentat paragraf): 2,5 cm, mărimea caracterelor (font): 10, italic, 
paragraf justificat (justify); 

- Cuvintele cheie - maxim 5 cuvinte, mărimea caracterelor 
(font): 12, italic, bold doar referirea „key words”; 

- Subtitlurile - majuscule, bold, text centrat, mărimea 
caracterelor (font):12. În lucrare se vor evidenţia în mod 
obligatoriu părţile componente, şi anume: Introducere 
(Introduction), Materiale şi metodă (Materials and methods), 
Rezultate şi discuţii (Results and discutions), Concluzii 
(Conclusions), Bibliografie (References); 

- Textul - justify, prima linie: 1,27 cm, mărimea caracterelor 
(font): 12. 

Tabelele şi figurile vor fi incluse în text (pentru 
siguranţă figurile vor fi înregistrate şi într-un fişier separat de 
lucrare). În cadrul tabelelor se poate scrie cu font redus, pentru a 
evita tabelele orientate pe lăţimea paginii (toate paginile sunt 
obligatorii în portret). 

Bibliografia - în ordine alfabetică, în modul următor: 
autorii (majuscule, bold) cu prenumele întreg pentru autoare, 
anul, titlul lucrării, editura sau revista de referinţă, pagina sau 
numărul de pagini. Redactarea se va face cu caractere de 
mărimea (font):12, hanging: 1,27 cm, caractere normale. 
Referințele bibliografice se vor insera în text după modelul [n], 
unde n reprezintă numărul de ordine al sursei citate din 
“Bibliografie”. 

 
Dimensiunea posterelor A0 (841 x 1189) mm 
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MANAGEMENTUL 
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Facultatea de Management Agricol 

Timişoara 
25 Noiembrie 2016 

 
 

Data limită de înregistrare on-line și trimiterea 
rezumatelor pe www.lsma.ro -  07.11.2016 

Data limită de trimitere a lucrărilor 
(www.lsma.ro) -  14.11.2016 

 
Taxa de participare trebuie achitată până în  

25 noiembrie 2016 

http://www.lsma.ro/

