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Dezvoltarea durabilă este soluția pe care trebuie să o 

adoptăm pentru a putea face față provocărilor secolului 
XXI. Trăim într-o perioadă marcată de procesul de 

globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a 
problemelor de mediu. Un rol important în rezolvarea 

acestor probleme revine educației, aceasta având un 

impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra 
viitorului planetei noastre.  

 
Într-un an aniversar pentru universitatea noastră, ˮ75 de 

ani de existență și de activitate de cercetare-
dezvoltare-inovareˮ, Facultatea de Management și 

Turism Rural are onoarea de a vă invita să sărbătorim 
împreună și de a participa la „MULTIDISCIPLINARY 

CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, 

Section „MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL 
DEVELOPMENT”, eveniment ce va avea loc în perioada 

8-9 octombrie 2020. 
 

 Tema 1. Economie şi dezvoltare rurală 
 Tema 2. Management, marketing şi consultanţă 

agricolă 

 Tema 3. Finanţe, contabilitate şi legislaţie agrară 
 Tema 4. Turism 

 
 

DATE IMPORTANTE: 
15.08.2020 - înregistrare on-line și trimiterea lucrărilor in 
exetnso pe www.lsma.ro 
25.09.2020 - acceptarea lucrărilor 
01.10.2020 – ultima zi de plată  
 
 
TAXE DE PARTICIPARE: 
Taxă standard de participare - 100 lei (20 €) 

 
 

 
MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR 

 oral 

 poster. 
 

http://www.lsma.ro/
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LIMBA OFICIALĂ A CONFERINȚEI 

Limbile oficiale ale conferinței sunt engleza și 
româna. Toate lucrările vor fi publicate în limba engleză.  
 
NOTĂ: 
Taxa de participare include: publicarea a două lucrări ca prim-
autor, mapa cu documentele simpozionului, masa de prânz și 
cina festivă. 
Suma aferentă taxei de participare se va depune în contul 
deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, 
RO61TREZ62120F332000XXXX - (USAMVB Timişoara, 
Calea Aradului 119, 300645, CUI: 3487181, cu specificaţia, 
obligatorie, „pentru Simpozionul Facultăţii de Management și 
Turism Rural 2020”, urmat de numele participantului). 
Dovada achitării taxei de participare va fi transmisă pe adresa 
de e – mail: tabitaadamov2003@yahoo.com 

 
Lucrările acceptate vor fi publicate în: 
 ADVANCED RESEARCH OF LIFE SCIENCES 

JOURNAL, vol. IV – ISSN: 2543-8050 

 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE MANAGEMENT 

AGRICOL, vol. XXII - ISSN:1453-1410,  
E-ISSN: 2069-2307 

 
INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA 

LUCRĂRILOR 
Documentele trebuiesc redactate integral 

(inclusiv tabele și grafice) în limba engleză corectă, cu 

un minim de 4 pagini, fără bibliografie.  
Redactarea se va face 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 lucrărilor se va realiza în Microsoft 

Word, format „doc.ˮ, font Times New Roman, 
paragraful 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), Rezultatele 

cercetării (Research results), 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 trebuie să fie recentă și se va scrie 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. Numărul minim de referințe 
bibliografice este 15, din care maxim 10% 

autocitări. 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”. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

Șef lucr. dr. Tabita Cornelia ADAMOV 
Calea Aradului nr. 119, 300645 Timişoara 

Tel: 0256/277451, Fax: 0256/277031 
E-mail: tabitaadamov2003@yahoo.com,  

simpozion-fma@lsma.ro 
website www.lsma.ro
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