
 

 FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care 

apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate, şi este membră a FICE (Federaţia Internaţională a 

Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITAŢIE 
CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ 

“FAMILIA ÎN SECOLUL XXI” 
 

  

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea România (FICE România) 

organizează, în data de 13.05.2021, Conferința Internațională “Familia în secolul XXI”.   

Scopul acestei conferințe, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei,  este de a 

sublinia influența proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familia 

tradițională românească, de a promova modele viabile destinate protecţiei sociale a copilului 

și familiei în țara noastră. 

Ziua Internațională a Familiei  a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, prin rezoluția A/RES/47/237, ca eveniment cu dată 

fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă 

familiei.   

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Autoritatea  Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități ,Copii și Adopții (ANDPDCA), Asociaţia  Comunelor  din  

România, Asociația Directorilor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului (AD-DGASPC) și se adresează profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului, 

din educaţie, sănătate, justiţie, autorităţilor locale, cultelor religioase etc., venind în 

întâmpinarea nevoilor de îmbunătăţire a politicilor publice, a practicilor acționale privind 

protecţia copilului şi a familiei.  

Evenimentul se va desfăşura online, pe platforma zoom, între orele 14.00 – 16.00, și vă 

rugăm ca până la data de 7 mai 2021 să confirmaţi participarea dumneavoastră în calitate de 

audient sau participant cu prezentare (caz în care aceasta va apărea în revista Protecția 

socială a copilului, editată de FICE România, în secțiunea specială dedicată evenimentului) 

la adresa de e-mail fice.romania@yahoo.com, cu mențiunea “Înscriere Conferință Familia în 

secolul XXI”.  

Dacă doriți publicarea articolelor/prezentărilor d-voastră în revista Protecția socială a 

copilului, vă rugăm să rețineți că tehnoredactarea acestora se va realiza în format A4, la un 

rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat, justify, Times New Roman 12, cu diacritice.  

Bibliografia, stil APA (autor, anul apariției, titlu, locul editării, editura), se menționează la 

sfârșitul lucrării. Articolele, care vor avea maxim 5000 cuvinte, vor conține obligatoriu un 

abstract în limba engleză (maxim 200 cuvinte) și un număr de 5-6 cuvinte cheie.  

 

Cu aleasă prețuire, 

 

Preşedinte FICE România,                     

Prof. Toma Mareş  
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