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Analele UVT- seria Drept 
 

 

I. Criterii de tehnoredactare 

Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la 

adresa de e-mail: rosu.claudia@gmail.com.  

Materialele trimise de autori trebuie să se conformeze exigenţelor referitoare la structura 

articolelor, studiilor, comentariilor şi anume, acestea să cuprinsă o introducere, secţiuni cu titlu 

bine definit, precum şi concluzii. 

 Textele trimise să fie scrise cu fontul Times New Roman, obligatoriu cu diacritice, cu 

dimensiunea de 12, iar subsolul de 10, la un rând. Din stânga paginii în dreapta ei, dimensiunea 

să fie de 16,5. 

 Textul trebuie însoţit obligatoriu de un rezumat în limba română şi de un rezumat în 

limbile engleză sau franceză şi de cuvintele –cheie ale articolului. 

 În cuprinsul materialului, cu excepţia titlului acestuia, textul şi notele de subsol se culeg 

cu literă obişnuită.  

În notele de subsol, prima dată se scrie iniţiala prenumelui şi apoi numele autorului, titlul 

lucrării se scrie integral şi cu italic, - editura -  se scrie integral, de ex. Editura C. H. Beck, 

localitatea de apariţie, anul, pagina. Menţiunea –op. cit. - se scrie cu italic. Dacă sunt doi-patru 

autori ai unei lucrări, se trec toţi, despărţiţi prin virgulă. De ex.; S. Beligrădeanu, Gh. Mohanu. 

Dacă sunt mai mult de patru coautori, se scrie, după caz, numai numele primului şi în continuare 

s. a. ori (dacă există) numele autorului coordonator.  

Ex. V. Paşca, Studii de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 

La volumele scrise de mai mulţi autori şi în care la fiecare capitol, titlu, parte este 

nominalizat autorul citarea se face astfel: C. Stătescu, Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca 

izvor de obligaţii (Răspunderea civilă delictuală), în „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor” 

de C. Stătescu, C. Bîrsan, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 121 şi urm.   

Dacă titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă (şi nu se traduce în cazul în 

care este în limbile franceză şi engleză; se traduce în limba română dacă este în orice altă limbă 

ca, de pildă, germană, rusă, spaniolă, etc.). 

 Nici in text, nici în notele de subsol nu sunt permise cuvinte sau fraze culese cu caractere 

aldine/bold ori integral cu majuscule. 

 În text şi în notele de subsol nu sunt permise prescurtări precum: prev., disp., H. G., O. G., 

O. U. G., etc., ci se scrie denumirea completă adică: prevăzută, dispoziţiile, Hotărârea Guvernului 

nr., Ordonanţa Guvernului nr., Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.; Legea nr. etc. 

 Indicarea oricăror acte normative se face numai prin numărul şi anul apariţiei, fără a se 

indica şi ziua adoptării (ex. Legea nr. 554/2004  a contenciosului administrativ). 

 Atât în text, cât şi în note se scriu numai prescurtat  art., paragr., alin., urm, iar în notele 

de subsol se scriu numai prescurtat p., t., vol. 

 În text şi în notele de subsol se scriu prescurtat numai unele din denumirile codurilor, şi 

anume: C. civ.; C. pr. civ.;  C. pen.; C. pr. pen., etc. Nu se prescurtează, ci se scriu complet: 

Codul muncii; Codul vamal, Codul silvic, etc. 

 Nu se scrie v. ori vezi, ci numai a se vedea. 

 Materialele să nu depăşească numărul de 20 de pagini.  
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 Denumirile oricăror instituţii (persoane juridice) române (de ex. Ministerul Finanţelor 

Publice, Ministerul Justiţiei, etc.) se scriu integral, nefiind permisă prescurtarea lor. Prin excepţie 

se pot prescurta: O.N.U.; U. E.; N. A. T. O. 

 Este interzisă, în text şi în notele de subsol, prescurtarea denumirii următoarelor instanţe: 

Curtea Constituţională; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului; Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

 Numai în cuprinsul notelor de subsol, următoarele categorii de instanţe ori hotărâri se 

scriu exclusiv prescurtat: ex. Trib. Bucureşti; Jud. Braşov; C. Ap. Cluj; S. civ.; S. pen., S. de cont. 

Adm.; dec.; sent.; înch.. 

 Citările la notele de subsol se fac astfel: Curtea Constituţională, dec. Nr. 312/2010; C. Ap. 

Bucureşti, S. a IV-a civ., dec. Nr. 312/2011; etc. 

 Toate publicaţiile (revistele de specialitate) se scriu cu titlul integral şi între ghilimele, 

nefiind permisă prescurtarea lor. De ex: „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 145 din 14 

februarie 2010; „Dreptul” nr. 3/2011, p……..; „Pandectele române” nr. 6/2004, p………., 

„Revue trimestrielle de droit civil” nr. 1/2004, p…………. 

 În cazul referirilor la Culegerea de jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor 

Europene, în cazul primei citări, dintr-un articol, se pune denumirea completă a culegerii, şi 

anume: „Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice”, urmată de an şi pagină. În citările 

subsecvente, din acelaşi articol, se trece doar „Recueil …”, urmat de anul culegerii şi pagina. 

 În cazul materialelor în care predomină citarea deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, precum şi ale instanţelor Uniunii Europene, se admit următoarele prescurtări: C. E. D. 

O.; Comisia= Comisia Europeană a Drepturilor Omului; Convenţia= Convenţia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; C. E. D. H. = Recueil des arrets et 

decisions. 

 Culegerile de decizii se citează astfel: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, S. pen., dec. nr. 

120/2010, în Buletinul jurisprudenţei 2010, p. 700. 

 Dacă un autor doreşte să sublinieze un text dintr-un citat ori să includă o paranteză într-un 

citat se procedează astfel: (s. n. – V. P.); (paranteza noastră – V. P.). 

 Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se indică numai în notele de subsol. Nu se permit 

materiale cu bibliografia şi jurisprudenţa trecute la sfârşitul acestora. 

 Notele de subsol se numerotează în continuare, nu începând cu nota 1 la fiecare pagină. 

 Privitor la materialele care se publică, redacţia îşi rezervă dreptul de a face sugestii, 

propuneri, modificări autorilor, iar dacă aceştia nu se conformează să decidă nepublicare 

articolelor.   

 Colaboratorii sunt obligaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total 

orice formă de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări, colaboratorii sunt obligaţi să le 

citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele unele pasaje din lucrările citate. 

 Redacţia revistei nu-şi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către colaboratori 

în caz de plagiat şi în general a oricărei nerespectări de către aceştia a reglementărilor din 

legislaţia privind drepturile de autor. 

 În caz de plagiat, parţial sau integral, întreaga răspundere, atât juridică (penală, 

contravenţională, civilă), cât şi deontologică revine în exclusivitate autorului care a săvârşit 

plagiatul, redacţia revistei neasumându-şi vreo răspundere pentru încălcarea legislaţiei privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe de către persoanele care înaintează revistei materiale în 

vederea publicării. 
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II. Colectivul de redacţie: 

 

 

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC 

Prof. univ. dr. George ANTONIU - Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române 

Prof. univ. dr. Attila BADÓ - Universitatea din Szeged (Ungaria) 

Prof. univ. dr. Csaba FENYVESI - Universitatea din Pécs (Ungaria) 

Prof. univ. dr. Dušan NIKOLIĆ - Universitatea din Novi Sad (Serbia) 

Prof. univ. dr. Bernardo CORTESE - Universitatea din Padova (Italia) 

 

REFERENŢI: 

Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA - Drept penal şi procesual penal 

Prof. univ. dr. Radu BUFAN - Drept financiar şi fiscal 

Conf. univ. dr. Lucian BERCEA - Drept afacerilor 

 

Colegiul de redacţie:  

Prof. univ. dr. Claudia Roşu- redactor-şef- secţiunea Drept procesual civil 

Lector univ. dr. Codruţa Mangu- redactor secţiunea Drept civil 

Lector univ. dr. Laura Stănilă – redactor secţiunea Drept penal 

Lector univ. dr. Flaminia Stârc – redactor secţiunea Dreptul afacerilor 

Asist. univ. drd. Alin Trăileascu – redactor secţiunea Drept administrativ 

 

III. Procedura de lucru: 

Revista va fi structurată pe următoarele secţiuni: 1. Evenimente; 2. Articole, studii, 

comentarii: Autori străini; Secţiunea de Drept privat; Secţiunea de Drept public; 3. Manifestări 

ştiinţifice. Recenzii: Conferinţe ale unor profesori invitaţi, Şcoala doctorală, Apariţii editoriale, 

Recenzii. 

Articolele se trimit membrilor colegiului de redacţie, care vor avea putere de cenzură a 

materialelor şi care vor verifica materialele până la data de 15 mai a anului curent, pentru primul 

număr şi până la data de 15 octombrie pentru al doilea număr.  

 

IV. Apariţii editoriale 

Analele UVT- seria Drept va avea 2 apariţii anuale. Pentru primul număr materialele se 

vor preda până la data de 31 martie a anului curent, urmând ca publicarea să fie realizată până la 

data de 30 iunie a anului în curs.   

Pentru al doilea număr materialele se trimit până la data de 31 august a anului curent, 

urmând ca publicarea lor să fie realizată până la data de 30 decembrie a anului în curs. 

 


