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Workshopul exploratoriu: 

MANAGEMENTUL CRIZELOR 

Stimate domn/stimatã doamnã,

o r k s h o p u l  e x p l o r a t o r i u :  

“ M A N A G E M E N T U L  C R I Z E L O R  

REZULTATE ÎN URMA EVENIMENTELOR 

DE RISC EXTREM” va avea loc la Suceava, 

vineri 30 noiembrie 2009.

Dezbaterile se vor desfãºura la sediul 

administrativ al FACULTÃÞII DE ªTIINÞE 

E C O N O M I C E  ª I  A D M I N I S T R AT I E  

PUBLICÃ.

În speranþa cã veþi da curs acestei 

invitaþii, vã aºteptãm!

W  

Facultatea de ªtiinþe Economice
ºi Administraþie Publicã

Comitet ºtiinþific:

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
Universitatea „ªtefan cel Mare”  Suceava

Prof. univ. dr. Elena HLACIUC
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava

Prof. univ. dr. Mircea BOªCOIANU
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava 

General de bg. (r) CS I dr. CSSAS/UNAp Gheorghe VÃDUVA
Universitatea Nationalã de Apãrare Carol I Bucureºti

Profesor univ. dr. Stelian STANCU
Academia de Studii Economice Bucureºti

Profesor univ. dr. Valentina VASILE 
Institutul de Economie Naþionalã Bucureºti

Cof. univ. dr. Marian  ZULEAN
Universitatea Bucureºti 

Doctor Cibernetician Matematician Gabriela FLORESCU
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare în Informaticã 
ICI Bucureºti

Lect. univ. dr. Mariana LUPAN
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava

Comitet de organizare:

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava 

Lect. univ. dr. Mariana LUPAN
Universitatea „ªtefan cel Mare”Suceava

Asist. univ. drd. Pavel STANCIU
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava  

Asist. univ. drd. Angela COZORICI
Universitatea „ªtefan cel Mare”  Suceava 

Asist. Cercetare Bogdan COCIERU
Universitatea „ªtefan cel Mare” Suceava 

Www.prostract.usv.roWww.prostract.usv.rowww.prostract.usv.ro

Www.prostract.usv.ro www.prostract.usv.ro Www.prostract.usv.ro



Adresã poºtalã:

Universitatea “ªtefan cel Mare” Suceava
Facultatea de ªtiinþe Economice ºi 
Administraþie Publicã

Str. Universitãþii nr.13, Suceava  RO 720229
Telefon : +40 230-216147, int. 302, 541
Fax: 40 230-520263
www.seap.usv.ro
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN
e-mail: gprelipcean@yahoo.com
Lect. univ. dr. Mariana LUPAN
e-mail: mariana_lupan@yahoo.com

Termene limitã

20 noiembrie 2009  
- trimiterea lucrãrilor în extenso prin e-mail  

Lucrãrile ºi rezumatele vor fi trimise prin  
e-mail cu specificaþia WORKSHOP la subject la:

mariana_lupan@yahoo.com 
(Lect. univ. dr. Mariana LUPAN)
sau
 pavels@seap.usv.ro 
(Asist. univ. drd. Pavel STANCIU)

Lucrãrile vor fi publicate pe CD cu ISBN la o 
editurã recunoscutã CNCSIS.

Norme de tehnoredactare:
 

Articolele trebuie sa aibã 6-10 pagini, pe formatul A4, marginile stânga, 
dreapta, sus, jos: 2 cm.

Este recomandabil ca lucrãrile sã fie bine structurate astfel încât sã asigure 
claritatea conþinutului precum ºi esenþa temei tratate. Toate articolele trebuie sã 
prezinte cercetãri originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre 
publicare în altã parte. Lucrãrile prezentate la conferinþe sunt acceptate cu 
condiþia ca ele sã nu fi fost publicate în întregime în volumul conferinþei. 
Lucrãrile vor fi redactate în limba românã.

Titlul lucrãrii se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, bold, centrat în 
partea de sus a paginii, ºi se va scrie cu majuscule.

Autorii lucrãrii se vor scrie la un rând dupã titlul lucrãrii, centrat, precizându-se: 
titlul ºtiinþific, universitatea/instituþia, localitatea, þara ºi e-mailul. Se va folosi 
Times New Roman, caracter 10, cu litere mici. 

Rezumatul lucrãrii se va scrie dupã autori, lãsând un rând liber înainte, 
folosindu-se  Times New Roman, caracter 10, italic, justify. Este necesar ca el sã 
aiba un numãr de 200-250 de cuvinte, spaþiate la un rând. 

Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte sau expresii care surprind esenta lucrãrii;  se vor scrie 
cu Times New Roman, caracter 10, la un rând liber dupã rezumat.

Clasificare JEL: Se va trece unul sau mai multe coduri JEL, în care lucrarea 
poate fi inclusã din perspectiva subiectului abordat. 

Introducerea: pentru introducere, formulaþi scopul lucrãrii, motivaþia temei 
alese ºi explicaþi pe scurt modul de abordare ºi argumentele necesare. Înainte de 
introducere se lasã 2 rânduri libere.

Continutul lucrãrii: organizaþi corpul lucrãrii utilizând titluri ºi subtitluri pentru 
a accentua atât conþinutul cât ºi claritatea acesteia. Titlurile ºi subtitlurile se vor 
scrie cu litere mari, 12, bold, aliniate la stânga. Se va lãsa un rând liber înainte ºi 
unul dupã.  Textul lucrãrii se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, spaþiat 
la un rând. Tabelele ºi figurile sã fie dimensionate ºi plasate în corpul lucrãrii aºa 
cum doresc autorii sa aparã. Trebuie avut grijã ca acestea sã se încadreze pe o 
singura paginã. Conþinutul lor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, iar 
titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, bold.
Titlul ºi numãrul tabelelor vor fi poziþionate deasupra acestora, iar titlul ºi 
numãrul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul se va menþiona ºi sursa.

Concluzii: Concluziile pot recapitula punctele principale ale lucrarii, dar nu 
trebuie sã reproducã rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanþa 
lucrãrii sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaþii ale acesteia sau direcþii de 
extindere a cercetarilor. 

Bibliografie: referinþele bibliografice, din introducere sau corpul lucrarii, se fac 
prezentându-se, într-o parantezã, în ordine, numele autorului ºi anul apariþiei 
lucrãrii, de exemplu: (James, 1984).
Alte precizãri:
  - Lucrarile trimise trebuie sã fie formatate în Word cu extensia doc. 
  - Articolele care nu respectã aceste instrucþiuni vor fi respinse înainte de a fi 
recenzate. 
  - Va rugam sã nu numerotaþi paginile.
  - Fiºierele vor fi denumite dupã numele de familie ale autorilor.

Programul manifestãrii:

               Ora 9.30 - 10.00 Primirea participanþilor

               Ora 10.00 - 13.00 Dezbateri

               Ora 13.00 - 15.00 Pauza prânz

               Ora 15.30 - 17.30 Dezbateri

               Ora 17.30 - 18.00 Concluzii

30 noiembrie 2009
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