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CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI TERMENE 
Sesiunea se adresează exclusiv studenților din cadrul programelor de studii universitare de licență, iar cadrele didactice însoțitoare pot fi cazate, la 
cerere, gratuit și pot servi masa contra cost la popota Academiei. 
17.03.2019 - primirea abstractelor și a formularelor de înscriere, în format electronic, pe adresa de e-mail dedicată secțiunii la care se  

încadrează lucrarea 
20.03.2019 -  confirmarea acceptării temei propuse 
31.03.2019 -  trimiterea lucrărilor in extenso 
 

REGULI DE TEHNOREDACTARE 
Lucrările vor avea unul sau doi autori, care pot participa cu cel mult două lucrări. Acestea vor fi redactate în limba română (cu excepția celor de la 
secțiunea Limbi străine, care vor fi elaborate în limba engleză), vor conține un rezumat (abstract) de 100-150 cuvinte, într-o limbă de circulație 
internațională (engleză, franceză) și 3-4 cuvinte cheie. Lucrările vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail alocată secțiunii la care se 
încadrează lucrarea. 
Conținutul lucrării va fi de 4 – 6 pagini, format A4, având următoarele setări de pagină: Top: 1,5 cm, Bottom: 1,5 cm, Left: 2 cm, Right: 1,5 cm. 
Prenumele și numele autorului/autorilor, vor fi scrise la două rânduri față de titlu, ARIAL, dimensiune 12, bold, centrat, urmat de instituția de 
proveniență. 
Abstract / Résumé – la două rânduri față de titlu, ARIAL, dimensiune 10, Justify. 
Keywords / Mots-clés – la două rânduri față de rezumat, ARIAL, dimensiune 10, Justify. 
Textul va fi scris cu ARIAL, dimensiune 12, Justify, la un rând și jumătate, folosind diacritice. 
Subtitlurile se vor scrie cu ARIAL, dimensiune 12, bold, Justify, la două rânduri distanță de textul precedent și vor fi urmate de conținutul respectiv, 
fără spațiu. Bibliografia va fi scrisă cu ARIAL (în ordine alfabetică), în conformitate cu normele de citare bibliografică. 
Autorul poartă întreaga răspunderea pentru conținutul lucrării. 
În evaluarea lucrărilor se va ține cont de actualitatea conținutului științific și susținerea publică a acestora.  
SECȚIUNI 
SECȚIUNEA I: Istorie şi modernitate în intelligence 
În cadrul secţiunii pot fi abordate subiecte circumscrise istoriei militare şi a structurilor de intelligence, procesului de modernizare instituţională, 
necesităţii de adaptare a serviciilor de informaţii la dinamica riscurilor de securitate şi anticiparea principalelor direcţii de evoluţie a activităţii de 
intelligence, precum şi preocupărilor dezvoltării culturii de securitate. Tematica propusă nu este una exhaustivă și nu limitează opțiunile 
participanților. 
Responsabil secțiune:  Bogdan Teodor.  Adresă de e-mail:  bogdan.teodor@animv.ro 
SECȚIUNEA II: Identitate și dialog intercultural 
Secţiunea va trata subiecte subsumate conceptelor „națiune”, „cultură” și „migrație”, cu accent pe influenţele asupra formării identităţii indivizilor 
şi popoarelor. Din perspectivă psihologică și socială, sunt abordate teme privind generaţiile, personalitatea şi leadership-ul, modalităţile de 
influenţă socială şi perspective ale gândirii de grup. 
Responsabil secțiune: Florentina Hăhăianu. Adresă de e-mail: florentina.hahaianu@animv.ro 
SECȚIUNEA III: Rolul României în arhitectura de securitate euroatlantică 
În cadrul acestei secţiuni vor fi abordate o serie de aspecte relevante referitoare la: rolul României în cadrul Uniunii Europene; evoluţia mediului de 
securitate în Eurasia; contracararea ameninţărilor hibride şi consolidarea rezilienţei statelor membre ale Uniunii Europene şi NATO; relansarea 
competiţiei geostrategice între Statele Unite ale Americii, China şi Federaţia Rusă. 
Responsabil secțiune: Dragoș Ardeleanu. Adresă de e-mail: dragos.ardeleanu@animv.ro                
SECȚIUNEA VI: Limbi străine 
Subiectele abordate în cadrul acestei secțiuni se vor înscrie în tematica generală a conferinței. 
Responsabil secțiune: Cătălin Tecucianu. Adresă de e-mail:catalin.tecucianu@animv.ro 
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