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aosromania@yahoo.com

Conferința Științifică de Toamnă
a Academiei Oamenilor de Știință din România
Convergența reală
România – Uniunea Europeană
În perioada 20-21 septembrie 2019, se va desfășura, la Brașov, Conferința
Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România. Conferința
este organizată de AOSR, cu aportul special al Filialei Brașov al acesteia și în
colaborare cu instituții academice, universitare și culturale și organizații
economice. Ediția din acest an, care va avea loc la Universitatea „Transilvania”,
are drept temă generală: ”Convergența reală România – Uniunea Europeană”.
Inspirate din tema generală, subtemele secțiunilor urmează să trateze
convergența reală în domeniul specific de abordare (științe exacte, științe
inginerești, științe agricole, chimie, biologie, medicină, istorie, filosofie,
psihologie, teologie, științe economice, științe juridice, științe sociologice, științe
militare).
Convergența reală România – Uniunea Europeană trebuie analizată în
cadrul creat de presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea,
unele dintre acestea având implicații economice, sociale și ecologice, iar altele
efecte în domeniile academic și universitar.
Relația dintre fenomenul de globalizare și convergența reală România –
Uniunea Europeană este puțin tratată de către teoreticienii și practicienii noștri,
iar cei care se preocupă de această temă se referă mai mult la avantaje, neglijând
dezavantajele globalizării pentru România (tendința de concentrare a puterii de
decizie în mâinile marilor companii, limitarea spațiului de acțiune al politicilor și
economiei naționale, tendința de omogenizare și de standardizare a culturilor,
afectarea mediului social și a mediului înconjurător etc.)
1

În acest cadru, Conferința “Convergența reală România – Uniunea
Europeană” se dorește un forum în care membrii AOSR, profesori, cercetători,
practicieni, doctori în știință, doctoranzi, masteranzi și studenți să caute
răspunsuri la problemele pe care le implică temele în discuție.
Demersul general este asigurat de mediul academic, de cercetare și
reflexie, de mediul de afaceri, de reprezentanți ai antreprenoriatelor și
întreprinzătorilor și al studenților.
Conferința ”Convergența reală România – Uniunea Europeană” este
structurată pe următoarele secțiuni:
I.
Științe exacte, științe inginerești și cercetarea exploratorie
II.
Științe agricole, medicină veterinară și mediu
III. Chimie, biologie, medicină
IV. Istorie, filosofie, psihologie, teologie
V.
Științe economice, științe juridice, științe sociologice
VI. Științe militare
Prin lucrările în plen și în cele pe secțiuni, Conferința urmărește să schițeze
direcțiile și modalitățile de realizare a convergenței reale România – Uniunea
Europeană, cu accent pe următoarele elemente de descriere:
• Prezentarea motivelor care subliniază necesitatea tratării temei generale și
a subtemelor de secțiuni
• Influența factorilor interni și externi
• Analiza SWOT, respectiv: Puncte tari – puncte slabe; Avantaje – amenințări
• Potențialul real a României
• Locul României în Uniunea Europeană pe tema generală și pe subteme
• Domenii principale de tratare: industria, IMM-uri, agricultura și industria
alimentară, IT, educația, resursele de creativitate și cercetare, comert și
servicii, finanțarea economiei, demografie
• Prezentarea Programului de convergență reală România – Uniunea
Europeană
Cunoscand preocuparile si competenta dumneavoastra in domeniu, va invitam
sa participati la aceasta Conferinta.
PRESEDINTE AOSR
Prof. dr. ing. Adrian BADEA

PRESEDINTE FILIALA AOSR BRASOV
Prof. dr. ing. Ivan CISMARU
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI
Preşedinte:
• Adrian BADEA, Preşedinte AOSR
Membri:
• Vasile CÂNDEA, Preşedinte de onoare al AOSR
• IonBASGAN, Vicepreşedinte AOSR
• DoruSabinDELION, Vicepreşedinte AOSR
• Dan TIBA, Secretar Ştiinţific AOSR
• Margărit PAVELESCU, Preşedinte Secţia Ştiinţe Fizice AOSR
• Ecaterina ANDRONESCU, Preşedintele secţiei de Chimie a AOSR, Ministrul
Educaţiei Naţionale
• Natalia ROŞOIU, Preşedinte Secţia Ştiinţe Biologice AOSR, Universitatea
”Ovidius” Constanţa
• Constantin UDRISTE, Preşedinte Secţia de Ştiinţe Geodinamice AOSR,
• Ion CHIUŢĂ, Preşedinte Secţia Ştiinţe Tehnice AOSR, Universitatea Politehnica
Bucureşti
• Dan ŞCHIOPU, Preşedinte Secţia Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară
AOSR
• Dan RIGA, Preşedinte Secţia Ştiinţe Medicale AOSR
• Nicolae DĂNILĂ, Preşedinte Secţia știinţe economice, juridice şi sociologice
AOSR
• Angela BOTEZ, Preşedinte Secţia Filosofie, Teologie şi Psihologie AOSR,
• Ion SOLCANU, Preşedinte Secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice AOSR
• Paul STERIAN, Preşedinte Secţia Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei AOSR, Univ.
Politehnica Bucureşti
• Teodor FRUNZETI, Preşedinte Secţia de Ştiinţe Militare a AOSR
• Ivan CISMARU, Preşedinte Filiala AOSR Braşov, Universitatea "Transilvania" din
Braşov
• Ion PETRESCU, Secretar Științific al Filialei Brașov, AOSR, Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu
• Victor CIUPINĂ, Preşedinte Filiala AOSR Constanţa
• Anghel STANCIU, Preşedinte Filiala AOSR Iaşi
 Gogu GHIORGHIŢĂ, Preşedinte Filiala AOSR Piatra-Neamţ
 Ion CUCUI, Preşedinte Filiala AOSR Târgovişte, Universitatea "Valahia"
Târgovişte
 Petru ANDEA, Preşedinte Filiala AOSR Timişoara, Universitatea Politehnica
Timişoara
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 Marius BOJIŢA, Preşedinte Filiala AOSR Cluj
 Ștefana JURCOANE, AOSR, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti
Secretariatul sesiunii:
• Doru Ursuțiu (Brașov)
• ing. Mihail CĂRUŢAŞU
• ing. Mihai SINDILE
Comitetul de organizare
• Ivan CISMARU, Președinte
• Ion PETRESCU, Vicepreședinte
• Ioan Vasile ABRUDAN, membru
• Florin MUNTEANU, membru
• Teodor MARUȘCA, membru
• Mircea LUPU, membru
• Lucian-Ionel CIOCA, membru
• Camelia DRAGOMIR, membru
• Doru URSUȚIU, membru
• Florin GROSARU, membru
• Constantin OPREAN, membru
• Mihail Țîțu, membru
• Costel CEOCEA, membru
• Stelian MANOLACHE, membru
• Stela DRĂGULIN, membru
• Cristina ANTONOAIE, membru
• Marius SIMION, membru

Termene importante (termene-limită)
•
•
•
•
•

15.05.2019: Transmiterea Comunicatului – Invitație, care va conține ANEXA
1 – Formularul de înscriere și ANEXA 2 – Ghidul pentru autori CRUE2019
15.06.2019: Înregistrarea participării la conferință pe baza Formularului de
înscriere, care se transmite prin e-mail pe adresa <<sindilems@yahoo.com>>
15.07.2019: Transmiterea lucrării in extenso. Lucrările trebuie să aibă un
număr par de pagini – 4 sau 6 pagini (maximum 6)
20.09.2019: Plata taxei de participare, la înregistrarea prezenței
20-21.09.2019: Desfășurarea conferinței în plen și pe secțiuni la sediul Aulei
Universității “Transilvania” din Brașov , Str. Iuliu Maniu, nr.41, intrarea din
str. Traian Grozăvescu
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Lucrările care nu respectă aceste termene, nu vor fi incluse în program.
Lucrările participanților vor apare în Volumul 1 – rezumatul în limba română și
limba engleză cu maximum 250 de cuvinte și Volumul 2 – lucrările in extenso,
ambele volume vor fi înmânate participanților la sosire, respectiv la înregistrarea
prezenței.

Formatul comunicărilor
Comunicările vor fi redactate în limba română și, așa cum s-a precizat mai
devreme vor trebui să aibă un număr par de pagini - 4 sau 6 (maximum 6)
Limba oficială a conferinței este limba română.
Instrucțiunile pentru redactarea lucrărilor se găsesc în ghidul pentru autori
CRUE2019.
Lucrările sunt supuse unui proces de recenzie. Acestea vor fi evaluate pentru
originalitate, semnificație, claritate și contribuții proprii.
Toate lucrările acceptate și prezentate vor fi publicate în Volumul 2 al conferinței
în format clasic ( pe suport de hârtie ) și, așa cum am specificat mai devreme vor
fi înmânate participanților, în prima zi a conferinței, între orele 09 – 10 de către
grupul de înregistrare a prezenței.
Participanții pot trimite 1 sau 2 lucrări individuale sau în colaborare cu maxim trei
coautori.

Taxa de participare
Taxa de participare este de 100 lei pe lucrare și acoperă Pachetul conferinței
(mapa conferinței, programul conferinței, volumele 1 și 2 ale conferinței, pauza
de cafea, etc.)
Cheltuielile de transport și cazare la hoteluri vor fi suportate de către participanți.
Pachetul conferinței va fi disponibil numai pentru autorii care au plătit taxa de
participare ( un pachet / taxă )
Organizatorii asigură cazarea gratuită la Căminele Universității “Transilvania” din
Brașov. Costul meselor, evenimentelor festive și alte cheltuieli sunt acoperite de
organizatori.
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Înregistrarea și condițiile de participare
Înregistrarea participanților se face până la 15.06.2019.
Înregistrările după termenul limită nu sunt posibile.
Înregistrarea se face prin completarea Formularului de înscriere propus într-un
format word (ANEXA 1) și transmis prin e-mail pe adresa:
<<sindilems@yahoo.com>>.
Lucrările vor fi prezentate oral și/sau poster (slide Power Point) pe
topicurile/subiectele conferinței.
Înregistrarea se face la grupul de înregistrare a prezenței în ziua de 20.09.2019
între orele 09-10.
Persoane de contact:
• Prof. univ. dr. drhc Ion PETRESCU 0745-110935 “Brașov”
• Dr. ing. Mihail SINDILE 0727-111164 și 0756-294799 “București”

În continuare, prezentăm Anexa 1 – formularul de înscriere(pag.7) și Anexa 2 Ghidul pentru autori CRUE2019 (pag. 8-10)
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ANEXA 1
ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Filiala BRAȘOV

CO
NF
ERI
NȚ

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

A NAȚIONALĂ ŞTIINŢIFICĂ DE TOAMNĂ a AOSR
CONVERGENȚA REALĂ ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ “CRUE”
20 - 21 septembrie 2019, Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Vă rugam să completaţi formularul şi să îl transmiteţi până la data limită de înscriere: 25 mai 2019,
prin e-mail, la adresa: sindilems@yahoo.com
Persoane de contact: prof. univ. dr. Ion Petrescu 0745110935 (Brașov)
ing. Mihail Sindile 0727.111.164, 0756.294.799 (București)
Secţiunile conferinţei:
1. Științe exacte, științe inginerești, cercetare exploratorie
2. Științe agricole, medicină veterinară, mediu
3. Chimie, biologie, medicină

4. Istorie, filosofie, psihologie, teologie
5. Științe economice, științe juridice, științe sociologice
6. Științe militare

Date despre lucrarea înscrisă:

Secțiunea pentru care se face înscrierea: (se introduce una din secţiunile de mai sus)
1. titlu ştiinţific prenume NUME – afiliere instituţie / instituţii
2. titlu ştiinţific prenume NUME – afiliere instituţie / instituţii
....
n. titlu ştiinţific prenume NUME – afiliere instituţie / instituţii
Nume și adresa email a celui care va prezenta: ................................................
TITLUL LUCRĂRII

TITLE OF PAPER

Rezumat: max. 250 cuvinte

Abstract: max. 250 cuvinte

Cuvinte cheie: max. 5 cuvinte

Keywords: max. 5 cuvinte

Date privind persoanele participante (puteţi introduce câmpuri noi pentru persoanele care vă însoţesc)
NUME Prenume

Telefon
contact:

Doresc cazare la
E-mail:

SOSIRE

PLECARE

Căminul
Studențesc

ZZ/09/2019
ZZ/09/2019
Ora ......
Ora ......
ZZ/09/2019
ZZ/09/2019
2
Ora ......
Ora ......
ZZ/09/2019
ZZ/09/2019
3
Ora ......
Ora ......
Observaţii, solicitări: pentru Cazare la căminul studentesc (nr. nopţi cazare, însoţitori, etc.)
Pentru cazare la hotel (5* Hotel ARO sau 3* Hotel Capitol, Camera twin/single, nr. nopţi cazare, însoţitori, etc.)
1
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Fiecare participant îşi asigură transportul și cazarea la hotel.
Organizatorii asigură cazarea gratuită la Căminele Universității Transilvania.
Costul meselor, evenimentelor festive, alte cheltuieli sunt acoperite de către organizatori.
Taxa de participare/persoană – 100 lei (se achită la sosire).

Hotel

ANEXA 2
GHID PENTRU AUTORI CRUE 2019
Spre a fi acceptate pentru publicare în volumul 2, comunicările in
extenso vor trebui să conțină următoarele secțiuni: titlul lucrării, numele și
prenumele autorului/autorilor ( și afilierea acestuia/acestora ), rezumat, cuvintecheie, textul de bază (organizat în introducere, cuprins și încheiere etc.)
bibliografie. Însumate aceste secțiuni, așa cum am mai precizat, vor trebui să aibă
un număr par de pagini – 4 sau 6 pagini ( maxim 6 ).
Pentru buna prezentare a comunicărilor in extenso în volumul 2 al
conferinței, propunem următoarele reguli.
• Lucrările vor fi redactate în limba seseiunii: limba română
• Lucrările vor fi tehnoredactate în microsoft word
• Lucrările care nu sunt conforme condițiilor de formatare descrise mai jos nu vor fi
acceptate.
• Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguități.
• Lucrările se trimit pe adresa de e-mail “cristina.antonoaie@gmail.com”
Setarea paginii ( Page Setup): Marginile textului: bellow – 2cm; right – 2 cm; top
– 2cm, left – 2cm; page format A4. Textul va fi scris în spațierea la unsingur rând,
aliniere și la stânga și la dreapta.
Format paragraph: Toate paragrafele trebuie setate: Alignment –Justify, left –
0cm, right – 0cm, before – pt, Special – First line – 1,27cm.
Structura lucrării și detaliile de formatare:
TITLUL ARTICOLULUI (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(un singur spațiu, Times, 14)
Numele de familie și prenumele autorului (centrat, Times, bold,12)
Instituția de la care provine (centrat, Times, bold,12)
(dacă sunt mai mulți autori se trec sub autorul principal fără spațiu)
(două spații, Times, 14)
Rezumat (Times, bold, 12)
Nu mai mult de 250 de cuvinte . Abstractul trebuie să specifice în mod clar scopul
comunicării și obiectivele urmărite de către autor prin studiul realizat. Trebuie
scris cu Times,12, italic)
(Un singur spațiu, Timesc 12)
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Cuvinte-cheie: cinci cuvinte-cheie, care sunt definitorii pentru subiectul
abordat în articol. Trebuie scris cu Times, 12, italic.
Jel Classification: codurile JEL trebuie scrise în concordanță cu Journal of
Economic
Literature
(JEL).
Autorii
pot
vizita
și
consulta
https://www.aeaweb.org/jel.guide/jel.php pentru a se ghida. Trebuie scris cu
Times, 12 (Două spații, Times, 12)
Introducere(Times, bold, 12)
Introducerea trebuie să fie de cel mult o pagină, cu toate acestea nu trebuie să fie
mai mică de o jumătate de pagină. Textul trebuie să dea răspunsuri pentru patru
întrebări. (1) Ce problemă este acoperită de articol? (2) De ce este problema
studiată importantă? (3) Cum intenționează autorul să răspundă la această
chestiune? (4) Care este realația dintre articol și literatura de specialitate deja
existentă? Această secțiune introductivă trebuie să fie scrisă în mod clar și orice
confuzie în comunicarea răspunsurilor la aceste patru întrebări va duce la
respingerea comunicării (Times, 12)
(Un singur spațiu, Times, bold 12)
Recenzia literaturii pe tematica abordată ( Times, bold, 12)
Această secțiune trebuie să cuprindă trimiteri la literatura de specialitate,
în comparație cu subiectul lucrării, subliniind contribuțiile cele mai importante și
mai relevante pe baza cărora autorul /autorii își va/vor construi argumentația. În
cadrul procesului de revizuire ar trebui luate în considerare partea care face
referire directă la articole publicate în jurnale internaționale recunoscute de către
comunitatea științifică. Această secțiune trebuie să pună accentul pe faptul că
autorul este familiarizat cu nivelul de cunoștințe în domeniul studiat și că are
suficientă pregătire științifică, permițându-i să aibă o opinie pertinentă asupra
problemelor studiate. ( Times 12)
(Un singur spațiu, Times 12)
Fundamentarea teoretică (Times, bold, 12)
Această secțiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice
utilizate: modele, formule de calcul. De asemenea, orice date statistice utilizate
vor fi menționate, precum și sursa acestora și modul de prelucrare al lor . (Times,
12)
(Un singur spațiu, Times, 12)
Conținutul articolului (Times, bold, 12)
În această secțiune ( sau după caz, set de secțiuni) autorul ar trebui să
prezinte și să dezvolte rezultatele pe care intenționează să le comunice prin
intermediul comunicării sale.
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Concluzii(Times, bold, 12)
Secțiunea de concluzii tebuie să acopere elementele (1) se rezumă principalele
rezultate (2) se prezintă implicațiile rezultatelor obținute (3) sugestii pentru
viitoare cercetări
Referințe bibliografice ( Times, bold, 12)
Referințele trebuie să fie scrise în concordanță cu Chicago Manual of Style.
Autorii pot vizita
“http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html” pentru o
identificare rapidă . Referințele sunt obligatorii. Nu se acceptă note de subsol,
doar adnotări acolo unde este cazul.
În conținutul comunicării se pot utiliza grafice și tabele dar nu în număr
mai mare de 4 care trebuie să fie numerotate și să aibă indicate titluri și sursa de
proveniență. De asemenea trebuie precizați anii și unitățile de măsură (acolo
unde este cazul).
Figurile și fotografiile vor fi poziționate în text, centrat (în cazul unei
singure imagini) sau alăturat (în cazul a două imagini); descrierea lor se face sub
imagine, centrat cu Times New Roman de 10, la un rând. Sursa sau autorul se
menționează între paranteze cu Times New Roman de 10 , la un rând, italic.
Tabelele se generează obligatoriu din facilitățile Microsoft Word. Dacă este
posibil, pentru eliminarea erorilor, se copiază din documentele originale. Poziția
tabelului pe pagină trebuie să fie centrată. Linia de contur și cea care desparte
capul de restul tabelului vor avea grosimea de 11/2
Numărul și denumirea tabelului se scriu deasupra, cu liniuță între ele și
spațiu înainte și după aceasta; corp de 10, bold, aliniere centrat.
Imprimarea comunicării in extenso se face pe coli A4 numai pe față.
Bibliografia se ordonnează alfabetic după primul autor.
*
*
*
În încheiere,ne exprimăm convingerea că veți răspunde invitației noastră și
veți contribui în felul acesta la reușita deplină a lucrărilor Conferinței Științifice de
Toamnă a AOSR 2019
Vă mulțumim și vă rugăm să primiți încredințarea alesei stime pe care V-o
purtăm.
PREȘEDINTE FILIALĂ
Prof. univ. dr. ing. Ivan Cismaru

SECRETAR ȘTIINȚIFIC FILIALA
Prof.univ.dr. dr. h.c. Ion Petrescu
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