
 

Condiții de publicare 

 

 

I. Tematica Conferinței 

 

În cadrul Conferinţei Internaţionale: “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN 

MILENIUL AL TREILEA” pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, 

în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei SECȚIUNI:  

                           I. Drept public 

                          II. Drept privat 

            III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional 

  

Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi 

din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca 

obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public 

internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional. 

 

II. Titlul articolului 

 

Titlul se scrie cu majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat, în limba română şi în 

limba engleză. 

 

III.  Autorul/Autorii articolului 

 

Prenumele şi numele autorului/autorilor se scriu în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu, fiind 

precedate de gradul didactic şi titlul ştiinţific (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 12, 

bold. Numele de familie se va scrie cu majuscule. Numele va fi urmat de indicarea afilierii instituţionale 

principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul) şi a adresei de e-mail, scrise cu Times New Roman, 

caractere de 12, bold, italic. 

 

IV.  Rezumatul articolului 

 

Rezumatul va avea 150-200 de cuvinte şi va fi scris în limba română şi în limba engleză, cu Times 

New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanţă de numele autorului. Rezumatul va 

cuprinde: obiectivele studiului, metodele de cercetare folosite, rezultatele și implicațiile studiului. 

 

V. Cuvinte-cheie 

 

Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română 

şi în limba engleză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu Times New Roman, caractere de 12, 

italic, justify. 

 

VI.  Clasificare JEL  

 

După cuvintele cheie se va menționa încadrarea articolului într-una sau mai multe categorii din 

clasificarea JEL (diviziunea K pentru lucrări din domeniul juridic).  

 

VII.   Corpul articolului 

 

Textul articolului se va redacta în limba română şi în limba engleză sau franceză. Textul se va scrie 

cu Times New Roman, caractere de 12, justify şi spaţiere la un rând distanţă. Lucrarea nu poate depăşi 15  

pagini standard (15 pentru varianta în limba română şi 15 pentru varianta în limba engleză).  

Lucrarea va fi structurată pe secțiuni având fiecare un titlu. Secțiunea introductivă va cuprinde 

identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării, 

detalierea metodelor de cercetare utilizate, soluțiile propuse. La sfârșitul lucrării va fi inserată o secțiune de 

concluzii cu rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare ale acestora.  

 

http://econpapers.repec.org/scripts/jelsearch.pf?jel=K


 

VIII. Notele de subsol 

 

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 9, justify şi spaţiere la un rând 

distanţă. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreaga lucrare şi nu prin reluarea 

numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se vor indica numai în notele de subsol. 

În cazul lucrărilor citate, se menţionează numele complet al autorului sau autorilor materialelor bibliografice 

citate, urmat de titlul materialului (carte, articol), editura/revista, oraşul, anul apariţiei/numărul revistei, 

numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum şi cele ale cărţilor şi revistelor se scriu complet, nu 

prescurtat. Titlurile cărţilor şi articolelor se culeg cursiv/italic, în limba în care acestea au fost publicate. 

Denumirile revistelor se vor culege între ghilimele. Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, 

care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că 

„documentul este disponibil online la adresa...” şi indicarea datei ultimei accesări. În cazul jurisprudenţei, se 

menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării /emiterii, emitent (instanţă), locul publicării 

(Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească etc.).  

 

IX. Bibliografie.  

 

Lucrările de referinţă utilizate vor fi indicate într-o scurtă bibliografie la sfârşitul articolului, în 

limba în care au fost publicate. 

 

X. Aspectul paginilor  

 

Paginile vor avea formatul A4, potrait, cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm. Paginile vor fi 

numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină. 

 

XI.  Răspunderea exclusivă a autorilor pentru conţinutul articolelor  

 

Prin transmiterea lucrării autorul/ii garantează că manuscrisul cuprinde munca lui/lor proprie, 

originală și că nu a fost publicat anterior și nici nu este luat în considerare în vederea publicării în altă parte. 

De asemenea, autorii garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în 

mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor. Întreaga răspundere 

revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului, 

organizatorii Conferinței neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a 

reglementărilor înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării de plagiat. În cazul descoperirii 

nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului, manuscrisul va fi respins. Organizatorii Conferinței 

nu-şi asumă nicio răspundere pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul lucrărilor înscrise. Este 

în responsabilitatea autorilor obţinerea autorizaţiilor de reproducere şi copyright referitoare la textele care 

sunt citate sau reproduse în lucrările lor. 

 

XII. Evaluarea lucrărilor înscrise 

 

Lucrările primite vor fi supuse evaluării în sistem „double blind” peer review, respectând 

standardele conferințelor internaţionale. Orice lucrare trimisă în vederea susținerii în cadrul Conferinței va fi 

evaluat de cel puțin 2 referenți științifici  cu o reputaţie naţională şi internaţională recunoscută în domeniul 

ştiinţelor juridice. Evaluarea se va realiza pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat 

referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). Autorii vor fi informaţi despre recomandările 

şi observaţiile referenţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii articolului. La propunerea referenților, se poate 

refuza susținerea lucrării în cadrul Conferinței. 

 

XIII. Adresa de corespondenţă 

 

Materialele se vor trimite în format electronic la adresa: office@businesslawconference.ro   

mailto:office@businesslawconference.ro

