
 
 
 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ  

 

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE  

(TPAP - 2021)” 

 

Vineri,  21 mai  2021 

 

    în format online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERE DE LUCRU  
 

 
 

 

 

Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză. 

 
 

Deschiderea conferinţei – ora 1000,   
 

în format online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)  

 
 

Ateliere Numele, adresa 

şi telefonul de contact al  

responsabilului 

Atelierul 1. Modernizarea administraţiei publice în contextul 

integrării europene 

Tincu Violeta, 

tel. (+373) 69189377 

e-mail: tivioleta@mail.ru 

 

Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul 

european al Republicii Moldova 

Popovici Angela, 

tel. (+373) -22-28-48-38 

mob. (+373) 79404482 

e-mail:angela.popovici2000@gmail.com 

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului 

de drept şi modernizarea administraţiei publice 

Goriuc Silvia, 

tel.  (+373) 79402810 

e-mail: silvia.goriuc@rambler.ru 

 

Atelierul 4. Tendințe ale managementului public în contextul 

creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere 

 

Tofan Tatiana, 

tel. (+373) 78884840 

e-mail: tatianatofan@yahoo.com 

Atelierul 5. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie și 

practică. 

Ciutac Irina 

tel.(+373) 78884809 

tel. (+373 22) 284869; 

e-mail: ddp@aap.gov.md 
 

mailto:tivioleta@mail.ru
mailto:silvia.goriuc@rambler.ru
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Anexa 1 

CERINŢE  
FAŢĂ DE MATERIALELE CONFERINŢEI  

ŞTIINŢIFICO-PRACTICE INTERNAŢIONALE DIN  
 

21 MAI 2021 
„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE” 

(TPAP-2021) 
 

 Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman) şi 
prezentate pe CD, flash sau E-mail (în funcţie de atelierul ales). 
 

Articolele doctoranzilor și masteranzilor trebuie să fie recenzate şi de conducătorul 
(coordonatorul) ştiinţific. 

 

  Structura articolului: 
- titlul (cu majuscule); 
- numele, prenumele autorului, gradul şi titlul ştiinţific, locul de lucru (instituţia), funcţia (se scriu  
complet); 
- summary/abstract (în engleză sau franceză) include 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 intervale; 
- cuvintele cheie (7-10 noțiuni și termeni științifici utilizați în articol) 
- textul articolului (la 1,5 intervale, mărimea caracterelor/font – 14 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta 
-1,5 cm;  sus, jos – câte 2,5 cm (format A 4 -portret);  

Referinţe: 
Figurile, imaginile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu 
dispun de mijloace tehnice necesare – pe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text. 
Imaginile trebuie să fie de calitate, pe suport electronic formatul JPEG. 
Sub figură sau imagine se indică numărul său de ordine şi legenda respectivă. 
Tabelele se numerotează şi trebuie să aibă denumire. Nu se admite dublarea materialului în text, în tabele  
şi figuri. 
Referinţele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate.  
Referinţele vor fi prezentate în succesiune numerică, în ordine alfabetică. 
Bibliografia se prezintă în felul următor: 

a) acte normative: denumirea actului, numărul, data aprobării, sursa publicării; 
b) reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), 

cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit; 
c) cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total 

de pagini. 
 
Observații: 

• rugăm sa delimitați rezumatul de lucrare prin câteva rânduri libere. 
 

Termenul de prezentare a informaţiei şi materialelor: 
 

• formular de înscriere (Anexa 2) – până la 9 aprilie 2021; 

• materialele pentru publicare      – până la 23 aprilie 2021.  

• vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini standard (adică până la 
14.400 semne fără intervale). 
 

 
 
 
 
 
 
Materialele prezentate fără respectarea tematicii conferinţei sau a termenului indicat vor fi respinse. 

 

 



Anexa 2 

TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR 
 
 

 

Participanţii trebuie să achite taxa de participare. 
 
Taxa de participare la conferinţă constituie:  

• pentru persoane din alte instituții de învățămînt  250 lei; 

• pentru persoanele din alte ţări - 50 euro.  
 

Taxa de participare se va achita prin transfer sau în casieria Academiei – până la 14 mai 2021. 
 

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă:  
 

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă 
 
 
 

Pentru transferuri in Lei MD: 

 

Instituția: Academia de Administrare Publică 

Adresa juridică: MD-2070,mun.Chișinău,str. Ialoveni, 100 

Banca beneficiarului: BC Moldindconbank S.A.filiala Telecentru 

Cod bancar: (BIC) MOLDMD2X306 

Cod IBAN (în MDL): MD97ML000000002251606232 

Cod fiscal : 1007600004873 

 

Pentru transferuri in EUR : 

Correspondent bank: Landesbank Baden – Wurttemberg, Germany SOLADESTXXX 

Account with correspondent bank : 2808114 

Beneficiary bank: BC Moldindconbank S.A., Moldova/ SWIFT: MOLDMD2X 

Beneficiary customer: Academy of Public Administration Ialoveni street, 100,  
Chisinau, MD-2070 

SWIFT : MOLDMD2X306 

EURO: IBAN: MD97ML000000002251606232 

 

 

 

Tel. de contact: (+373 22) 72-11-88; (+373 22) 28-40-84; 
  fax.: (+373 22) 28-48-71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională 

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE ” (TPAP-2021) 
 

21.05.2021 
 

Fişa de înscriere completată corect este importantă la completarea certificatului de participare. 
 
 

DENUMIREA LUCRĂRII  
 

 

AUTOR / 2 AUTORI 
(NUME ŞI PRENUME, 
PROFESIE) 

1. 

2. 

GRADUL ŞTIINŢIFIC  

TITLUL ŞTIINŢIFICO-DIDACTIC  

INSTITUŢIE  

 

ATELIER (rămâne doar 
varianta aleasă, ex. Atelier II)    

 

Atelier I: Atelier II: Atelier III: 

Atelier IV: Atelier V:  
  

ADRESA  
 

 

Nume şi prenume:____________________________________,  

Ţară _______________________________________ 
 

Oraş ________________________________________ 

Str. ______________________________________, Nr. _______,  

Bl. ________, Ap. ___________.  

Cod poştal __________________ 

 

TELEFON (obligatoriu): 
 

 

E-MAIL (obligatoriu): 
 

 

Am achitat taxa: ________ chitanţa: Nr. _________________ din data ________________ 

OBSERVAŢII  

 
 

_______________  
(data)  


