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INFORMAŢII PRIVIND 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR 

EDIȚIA A XI-A, TIMIŞOARA – 21 IUNIE 2019 
 
 
 
I. CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRII 
 
Titlul (majuscule, bold, centrat, 14) 
Numele autorului (ex. Sandra Marked¹) (caractere italice, bold, centrat, 12) 
Gradul universitar, ordinea (în funcţie de indicele ataşat numelui), centrat 
Instituţia la care autorul este înscris la doctorat (în funcţie de indicele ataşat numelui), caractere 
italice, centrat 
(spaţiu, după care urmează conţinutul lucrării) 
Numele conducătorului ştiinţific de doctorat, caractere italice, centrat 
Rezumat şi termeni-cheie: font Times New Roman, 12 pt. 
Textul va fi redactat în paginaţie 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 spaţii. 
Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule, cu spaţiu liber între acestea şi corpul de text. 
În cadrul capitolelor, titlurile subcapitolelor vor fi scrise în italice. 
Referinţele 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 sau în limba română și va fi însoţită de un rezumat în limbile 
română și engleză. În cazul în care lucrarea redactată în limba engleză nu va îndeplini standardele 
lingvistice academice, aceasta nu va fi publicată în volumul conferinței. 
 
 
II. DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI ŞI PUBLICAREA VOLUMULUI 
 
Secţiunile conferinţei: Drept public; Drept privat. 
 
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în amfiteatrele Facultăţii de Drept, dotate cu videoproiectoare. 
 
În cadrul secţiunilor, durata de susţinere a fiecărei lucrări este de 15 minute.   
 
Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor 
conferinţei, cu condiţia ca dovada plății taxei de participare, rezumatul și lucrarea să fie trimise până 
la data de 5 mai 2019.  
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 Înregistrarea la conferință se face prin transmiterea la adresa de e-mail conferencedoc2019@e-uvt.ro, 
a fișei de participare (în format pdf), a dovezii plății taxei de participare și a lucrării (în format doc sau 
docx), conform cerințelor de mai sus, până cel târziu la data de 5 mai 2019. Textul articolului, care va 
cuprinde în mod obligatoriu rezumatul atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi transmis 
odată cu fișa de participare și dovada achitării taxei sau ulterior, dar nu mai târziu de 5 mai 2019. 
 
Până în data de 19 mai 2019, participanții vor primi un e-mail de confirmare din partea 
organizatorilor.  
 
Volumul conferinţei va fi înmânat participanţilor prezenţi. 
 
 
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
Înregistrarea şi taxa de participare la conferinţă: 
 
Fiecare participant la conferinţă poate prezenta spre publicare şi susţinere o singură lucrare. 
 
Taxa de participare de 100 EUR acoperă costurile pentru publicarea lucrării şi participarea la 
conferință (inclusiv costul mesei de prânz din ziua conferinţei). 
 
Achitarea taxelor: Participanţii vor fi înscrişi la conferinţă doar dacă vor înregistra rezumatul lucrării 
lor împreună cu lucrarea și vor achita taxa de participare până la data de 5 mai 2019. Plata se va face 
prin transfer bancar, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României de la data plăţii în 
cazul participanţilor din România, respectiv în EUR în cazul participanţilor 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 
 
Date limită:    
     

1. Înscriere (rezumat și lucrare) și plata taxei de participare (data creditării contului 
beneficiarului): 5 mai 2019 

2. Confirmarea prin e-mail a înregistrării (de către organizatori): 19 mai 2019 
3. Transmiterea prin e-mail a programului final: 9 iunie 2019 
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 IV. PROGRAMUL ORIENTATIV 
 

Vineri, 21 iunie 2019 

9.00 – 9.30: Înregistrarea participanţilor (primirea mapelor, a programului şi a volumului 
conferinţei) 
9.30 – 10.00: Deschiderea lucrărilor conferinței 
10.00 – 13.00: Lucrări pe secţiuni 
13.00 – 14.00: Prânz 
14.00 – 18.00: Lucrări pe secţiuni 
18.00 – 18.30: Închiderea lucrărilor conferinței 
 
Pentru orice alte informații, vă puteți adresa următoarelor persoane de contact: 
 
Asist. univ. dr. Alexandra Mercescu: alexandra.mercescu@e-uvt.ro  
Asist. drd. Alexandra Bob: alexandra.bob90@e-uvt.ro  
Asist. drd. Bogdan Ciorogariu: bogdan.ciorogariu86@e-uvt.ro  


