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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI 

DOCTORANZILOR ÎN DREPT 

SIBIU, 3 IUNIE 2021 

- Condiții de înscriere și participare -  

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în trei secțiuni: 

1. Drept privat – formular online 

Coordonatori:  conf.univ.dr. Monica Gheorghe  

   Lector univ.dr. Andreea Târșia 

2. Drept public și științe administrative – formular online 

Coordonatori:  prof.univ.dr. Manuel Guțan 

    Lector univ.dr. Laurențiu Șoneriu     

Reprezentant ELSA Sibiu  

- Molfa Mădălina Gabriela, madalinagabriela.molfa@ulbsibiu.ro  

 

Adresa email contact : conferinta.drept@ulbsibiu.ro  

 

Condiții de înscriere 

Un autor poate să se înscrie la conferință cu o singură lucrare. Lucrările trebuie 

să nu fi fost în prealabil publicate sau prezentate în cadrul altor manifestări științifice. 

Pentru înscrierea lucrării este necesar avizul coordonatorului de doctorat sau, în cazul 

studenților și masteranzilor, a cadrului didactic coordonator. Acordul se exprimă prin 
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transmiterea unui email de către cadrul didactic participantului, acesta din urmă 

făcând mențiune cu privire la existența acordului în formularul de înscriere. În cazul 

în care, ulterior înscrierii, comitetul de organizare constată lipsa avizului cadrului 

didactic coordonator, lucrarea nu va fi inclusă în program.  

Înscrierea la conferință se face prin completarea formularului (Google Forms) 

până cel târziu la data de 24 mai 2021 - https://docs.google.com/forms/d/1nzUx8Q-

OGW_vzoBCqHClQqRsYSAIgRtLPZl2vVcHiZE/edit  

 

Condiții de participare 

Manifestarea științifică se va desfășura online, utilizând platforma Google 

Classroom – Google Meet. Pentru participare trebuie utilizată o adresă email 

@gmail.com. 

Linkul de videoconferință va fi distribuit participanților în data de 2 iunie 2021. 

 

Condiții de redactare a lucrării 

În vederea publicării, participantul transmite forma finală a lucrării până la data 

de 10 iunie 2021, prin email: conferinta.drept@ulbsibiu.ro . 

Forma finală a lucrării trebuie să aibă avizul cadrului didactic cordonator. 

Lucrările trebuie să respecte următoarele condiții de formă: 

- Titlul – majuscule, caractere bold, centrat, font 14; 

- nume și prenume autor/autori, an de studii, Facultatea, Universitatea, adresa 

de email, numele cadrului didactic coordonator - caractere italice, bold, 

aliniere dreapta, 12) 

- Rezumat al lucrării, până la 10 rânduri, redactat în limba română și limba 

engleză/franceză, font 10, caractere italice. 
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- Cuvinte cheie, nu mai mult de 5, în limba română și limba engleză/franceză, 

font 10, caractere italice. 

- Conținutul studiului - 5-15 pagini scrise, dimensiunea paginii A4, format 

TimesNewRoman, font 12, margini 2 cm, distanță între rânduri 1,5. 

- Titlul secțiunilor/punctelor/subpunctelor – spațiu între acestea și corpul de 

text, majuscule, caracter italic. 

- Lucrarea cuprinde referințe bibliografice înscrise ca note de subsol, inserate pe 

fiecare pagină, font 10, distanță între rânduri 1, numerotate automat. 

- Referințele bibliografice trebuie să indice prenumele și numele 

autorului/autorilor, titlul integral al lucrării, ediția/volumul (după caz), editura, 

anul și locul publicării, pagina/paginile la care se face trimitere. 

- Referințe la surse internet cuprind denumirea complete a site-ului cu inserarea 

link-ului (accesibil) și dataultimei accesări.  

- Numerotarea paginilor – subsol, centrat. 

 


