
CALENDARUL CONFERINTEI 
 
 

 
 

 Lansarea primului apel (Call for Conference): 17 Iunie 2011 

 Lansarea celui de-al doilea apel (Call for Conference): 2 Decembrie 2011 

 Perioada de inscriere1: 17 Iunie 2011 – 1 Mai 2012 

 Termenul limita de depunere a abstractelor (Deadline) 2:  1 Mai 2012 

 Termenul limita de achitare a taxei de participare: 5 Mai 2012 

 Termenul limita de trimitere a lucrarilor in extenso3: 30 Iunie 2012 

 Termenul limita de confirmare a participarii: 15 Mai 2012  

 Desfasurarea Conferintei: 21 Mai – 3 Iunie 2012 

 

 
1. Persoanele care se vor inscrie pana pe 31 Martie 2012 vor beneficia de o reducere a taxei 

de participare cu 50%. In urma acceptului primit din partea referentilor, persoanele care s-au 

inscris pana la aceasta data, trebuie sa achite taxa pana la data de 15 Aprilie 2012.  

 

Persoanele care se vor inscrie in perioada 1 Aprilie - 1 Mai 2012 si au primit acceptul 

referentilor, trebuie sa achite taxa pana la data de 5 Mai 2012. 

 
2. Termenul limita de inscriere si trimiterea abstractului insotit de titlul articolului, numele si 

prenumele autorului, afilierea universitara sau academica, titlul stiintific etc. De asemenea 

vor fi mentionate cateva date despre autor/autori, cele mai semnificative publicatii, domenii 

de interes etc. Titlul lucrarilor, abstractul si cuvintele cheie se vor trimite obligatoriu in limba 

romana si limba engleza pentru participantii din Romania si Republica Moldova iar pentru 

participantii din strainatate, abstractul si cuvintele cheie se vor trimite numai in engleza.  

 

Abstractul va avea maximum 400 de cuvinte si maximum de 6 cuvinte cheie. Trimiterea 

abstractului se face pe adresa prlumen@gmail.com cu specificarea “Pentru Conferinta 

Stiintifica Internationala Lumen 2012” si specificarea sectiunii si domeniul la care se 
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doreste incadrarea articolului. Participantii se pot inscrie cu maxim 2 lucrari care vor fi 

prezentate la sectiuni diferite.  
3  Lucrarile in extenso vor avea  intre 6500 – 8000 de cuvinte. 


