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INFORMAŢII GENERALE 
 

Înscrierea 
Se va realiza până la data de 3 septembrie 2012, 
prin expedierea talonului de participare şi a 
rezumatului lucrării la adresa: Calea Dorobanţilor nr. 
15-17, Sector 1, Bucuresti,  Secretariatul Catedrei de 
Cibernetică Economică sau la următoarea adresă de e-
mail: romanm@ase.ro. 
 
Rezumatul lucrării 
Se va trimite prin e-mail sau se va depune la 
Secretariatul Simpozionului până la data de 3 
septembrie 2012. Rezumatul va avea  cel mult 200 
de cuvinte (1/2 pagina) şi va fi redactat atât în limba 
română cât şi în limba engleză.  
 
Lucrarea  
Lucrările acceptate (vor fi anunţate până în data de 17 
septembrie 2012) vor fi trimise prin e-mail respectând 
cerintele de tehnoredactare pâna la data de 30 
septembrie 2012 (în limba engleză). 
 
Taxa de participare 
Este de 200 lei incluzând cheltuielile de editare a 
lucrărilor sesiunii, pauzele de cafea şi cina festivă. 
Suma va fi virată până la data de 30 septembrie 
2012, in contul: Academia de Studii Economice, Cod 
IBAN: RO 77 TREZ 701504601X000416, trezoreria 
Sector 1, Bucuresti, cod fiscal: 4433775; cu 
mentiunea: Pentru conferinta internaţională: „The 
Seventh International Conference on Economic 
Cybernetic Analysis.  
Va fi trimisa pe adresa de e-mail a conferinţei 
confirmarea plăţii taxei de participare printr-o copie a 
ordinului de plata.   
 
Posibilităţi de cazare 
Organizatorii se vor îngriji de rezervarea locurilor de 
cazare pe baza cererii precizate în talonul de 
participare. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi 
suportate de către participanţi. 
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Stimată   doamnă /  stimate domn 

 
 

Avem plăcerea de a va informa că în perioada 26-
27 octombrie 2012 va avea loc in Bucuresti 
Conferinta Internaţională The New Economic 
Crisis – Evolution and recovering ways 
NEC2012.   
Conferinţa este organizată de către 
Departamentul de Informatică şi Cibernetică 
Economică din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti şi Centrul de cercetări 
avansate pentru modelare cibernetică 
microeconomică  şi macroeconomică – 
CIBEREC . 
 
Scopul conferinţei este acela de a oferi 
participanţilor oportunitatea de a schimba idei, 
experienţe şi opinii în legătură cu evoluţia 
ciberneticii economice în condiţiile actuale precum 
şi de a analiza eficienţa politicilor şi măsurilor 
anticriză luate atât în România cât şi pe plan 
internaţional. 
O secţiune specială va fi fenomenului migraţiei şi a 
efectelor acesteia  asupra dinamicii economice şi a 
vieţii sociale. 
 
Suntem onoraţi să vă invităm la lucrările 
conferinţei, 
 
 
Prof. dr. Mihai ROMAN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tematica orientativă a conferinţei: 
 

• Tipare ale redresării economice după criza globală 
•  Eficienţa politicilor economice  anticriză la nivel 
naţional şi internaţional 

• Modele cibernetice ale ciclurilor economice 
• Eficienţa politicilor fiscale şi bugetare în condiţii de 
criză 

• Eficienţa politicilor monetare în condiţii de criză 
• Metode statistice de evaluare a eficienţei măsurilor 
anticriză 

• Baze de date cu indicatori ai migraţiei şi ai creşterii 
economice 

• Efectele migraţiei asupra dinamicii  economice în 
condiţii de criză economică 

• Efectele demografice ale migraţiei în ţările în curs de 
dezvoltare  

• Efectele crizei asupra comerţului internaţional 
• Analiza pieţelor în contextual crizei globale 
• Politici de flexibilitate si securitate („flexicurity”) şi 
procesul de modificare a codului muncii 

• Modelarea deciziilor 
• Optimizari financiare 

 
Comitetul de organizare 
 
• Prof.dr. Mihai ROMAN, directorul centrului de 
cercetari CIBEREC  
• Prof. Dr. Ioan TALPOS, Universitatea de Vest din 
Timisoara  
• Prof.dr. Elisabeta JABA, Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza din Iasi  
• Prof. dr. Marilen PIRTEA, Universitatea de Vest, 
Timişoara 
• Dr. Cătălin GHINĂRARU, secretar ştiinţific 
INCSMPS  
 
Secretariatul simpozionului 
• Asist. dr. Ioana MANAFI  
• Prep. drd. Mădălina ANDREICA 
• Prep. drd. Monica MATEI 
 

 
Volumul cu lucrările conferinţei 
 
Lucrările prezentate în cadrul simpozionului 
vor fi publicate pe suport CD cu ISBN la 
Editura Academiei de Studii Economice. 
 
Cele mai bune lucrări vor fi luate în 
consideraţie pentru a fi publicate în revista 
Economic Computation and Economic Studies 
and Research, revistă cotată ISI Thomson. 
 
Cerinţe de tehnoredactare:  
maxim 15 pagini, Word (minim ‘97),  
Titlu lucrare: 14 pt.  
Autori: 12 pt. 
Institutie, date contact 
Rezumat: 10 pt.  
Cuvinte cheie: 10 pt. 
Conţinut: Times New Roman, 12 pt. font, 
single spacing,  
margins: top-bottom:2 cm,  
left-right: 2,5 cm,  
alignment: justified. 
Referinţe: TNR, 10 pt.   
 
Persoane de contact: 
Prof. Dr. Mihai ROMAN,  
e-mail: romanm@ase.ro , catcib@ase.ro 
 
Informatii:  
 
http://www.asecib.ase.ro/simpozion/2012/sim

pozion.htm 


