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INFORMAȚII PRIVIND 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR 
EDIȚIA A XIII-A, TIMIȘOARA – 25 IUNIE 2021 

 
 
I. CERINȚE DE REDACTARE A LUCRĂRII 
 
Dimensiunea lucrării: între 6.000 – 10.000 de cuvinte 
Titlul (majuscule, bold, centrat, 14) 
Numele autorului (ex. Sandra Marked¹) (caractere italice, bold, centrat, 12) 
Gradul universitar, ordinea (în funcție de indicele atașat numelui), centrat 
Instituția la care autorul este înscris la doctorat (în funcție de indicele atașat numelui), caractere 
italice, centrat 
(spațiu, după care urmează conținutul lucrării) 
Numele conducătorului științific de doctorat, caractere italice, centrat 
Rezumat și termeni-cheie: font Times New Roman, 12 pt. 
Textul va fi redactat în paginație format A4, margini: stânga 3 cm, celelalte margini 2,5 cm, font 
Times New Roman, 12 pt.  
Paginile nu vor fi numerotate. Între paragrafe nu se vor insera spații. 
Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule, cu spațiu liber între acestea și corpul de text. 
În cadrul capitolelor, titlurile subcapitolelor vor fi scrise în italice. 
Referințele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii.  
Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârșitul lucrării: 1. Lippman, M: Contemporary 
Criminal Law, London: Sage Publications, 2007.  
 
Lucrarea va fi redactată în limba engleză (recomandat) sau în limba română și va fi însoțită de un 
rezumat în limba engleză (în cazul în care este redactată în limba engleză) sau în limbile română și 
engleză (în cazul în care este redactată în limba română). Lucrările din cadrul secțiunii Drept 
internațional și european vor fi redactate în limba engleză. În cazul în care lucrarea redactată nu va 
îndeplini standardele (lingvistice) academice, organizatorii își rezervă libertatea de a refuza 
înregistrarea. 
 
II. DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI ȘI PUBLICAREA VOLUMULUI 
 
Tema generală a conferinței: The law of crisis / Crises in law (Dreptul crizei / Crizele dreptului) 
 
Secțiunile conferinței: 

1. Drept civil și drept procesual civil 
2. Dreptul afacerilor 
3. Drept penal și drept procesual penal 
4. Drept public 
5. Drept internațional și european 

Lucrările conferinței se vor desfășura online, în regim live streaming, detaliile tehnice urmând să fie 
comunicate participanților în apropierea datei conferinței. În cadrul secțiunilor, durata de prezentare a 
fiecărei lucrări este de 15 minute.   
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Textele lucrărilor prezentate (cu respectarea tuturor cerințelor de redactare) vor fi publicate în 
volumul conferinței, cu condiția ca dovada plății taxei de participare, rezumatul și lucrarea să fie 
transmise până la data de 9 mai 2021.  
 
Înregistrarea la conferință se face prin completarea formularului online aferent secțiunii avute în 
vedere de studentul doctorand, care presupune și încărcarea dovezii plății taxei de participare și a 
lucrării (numai în format .doc sau .docx), conform cerințelor de mai sus, până cel târziu la data de 9 
mai 2021: 
 

1. Drept civil și drept procesual civil: https://forms.gle/WNQ7CaH4gFwDQfqK9  
2. Dreptul afacerilor: https://forms.gle/fJYphvTc7M5bT3Jy9  
3. Drept penal și drept procesual penal: https://forms.gle/19jRWJdorHVkRQc29  
4. Drept public: https://forms.gle/x6NnSXMHQvL1KaB99  
5. Drept internațional și european: https://forms.gle/NLcRs3YPpurJwHtD9  

Participanții vor primi în mod automat o confirmare a înregistrării în urma completării tuturor 
rubricilor din formularul electronic de participare și încărcării tuturor documentelor solicitate.  
 
Volumul conferinței va fi transmis participanților care susțin prezentări în cadrul conferinței online. 
 
III. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 
Înregistrarea și taxa de participare la conferință: 
 
Fiecare participant la conferință poate prezenta spre publicare și susținere o singură lucrare. 
 
Taxa de participare de 100 EUR acoperă costurile pentru publicarea lucrării și participarea la 
conferința online. 
 
Achitarea taxelor: Participanții vor fi înscriși la conferință doar dacă vor înregistra rezumatul lucrării 
lor împreună cu lucrarea și vor achita taxa de participare până la data de 9 mai 2021. Plata se va face 
prin transfer bancar, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României de la data plății în 
cazul participanților din România, respectiv în EUR în cazul participanților din străinătate, după cum 
urmează: 
 
Beneficiar: FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 
Cod de înregistrare fiscală: 31027065 
Adresa fundației: Bd. V. Pârvan nr. 4, 300223, Timișoara, Romania 
IBAN (RON): RO71BACX0000000832118001 
IBAN (EUR): RO44BACX0000000832118002 
UniCredit Bank  
Adresa băncii: str. Carol Telbisz nr. 3, 300001, Timișoara, Romania  
SWIFT: BACXROBU 
 
 
 



 
 
 

 

                                                                                                                                               
 
 

3 

.. 
         FACULTATEA DE DREPT. 

. 
   ȘCOALA DOCTORALĂ. 

 

Blvd.  Eroi lor  9A,  300575,  T imișoara,  România  
Tel :  +40-(0)256-592.900 (913)  

Emai l :  drept@e-uvt .ro  
www.drept.uvt .ro  

.  

 
Date limită:    
     

1. Înscriere (formular electronic, rezumat și lucrare) și plata taxei de participare (data creditării 
contului beneficiarului): 9 mai 2021 

2. Transmiterea prin e-mail a programului provizoriu: 11 iunie 2021 
3. Transmiterea prin e-mail a programului final: 18 iunie 2021 

 
IV. PROGRAMUL ORIENTATIV 
 

Vineri, 25 iunie 2021 

09:30 – 09:45  Deschiderea lucrărilor în plen  
  
09:45 – 12:00  Lucrări pe secțiuni  
 
12:00 – 12:30  Pauză de prânz     
 
12:30 – 15:00  Lucrări pe secțiuni  
    
Pentru orice alte informații, vă puteți adresa următoarelor persoane de contact: 
 
Responsabili secțiuni: 

1. Drept civil și drept procesual civil: Asist. drd. Alexandra Bob – alexandra.bob@e-uvt.ro   
2. Dreptul afacerilor: Asist. drd. Astrid Bolea – astrid.bolea93@e-uvt.ro  
3. Drept penal și drept procesual penal: Asist. drd. Cristina Nicorici – cristina.nicorici@e-uvt.ro  
4. Drept public: Dr. Raluca Dornean-Păunescu – raluca.dornean@e-uvt.ro  
5. Drept internațional și european: Asist. drd. Alexandra Burdulea – alexandra.burdulea95@e-uvt.ro  

Coordonatori generali:  

• Lect. univ. dr. Alexandra Mercescu – alexandra.mercescu@e-uvt.ro  
• Lect. univ. dr. Dan Cărămidariu – dan.caramidariu@e-uvt.ro  
• Lect. univ. dr. Sorina Doroga – sorina.doroga@e-uvt.ro 

 

 


