
 

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND CONFERINȚA REGIONALĂ A 

DOCTORANZILOR CU GENERICUL: ,,PROMOVAREA VALORILOR 

SOCIALE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE” 

 

I. CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRII 

Titlul în limba română și engelză (majuscule, bold, centrat, font Times New Roman 

14 pt.).  

Numele și prenumele autorului, gradul universitar, (caractere italice, bold, 

centrat dreapta, font Times New Roman 12 pt.). 

Instituţia (caractere italice, centrat dreapta 12 pt). 

(spaţiu, după care urmează conţinutul lucrării). 

Textul va fi redactat în paginaţie format A4, margini: stânga 3 cm, celelalte 

margini 2,5 cm, font Times New Roman, 12 pt. 

Atenție: Paginile nu vor fi numerotate. 

Referinţele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul 

paginii.  

Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârşitul lucrării: 1. Lippman, M: 

Contemporary Criminal Law, London: Sage Publications, 2017. 

Lucrarea va fi redactată în limba engleză sau în limba română şi va fi însoţită de 

un rezumat în limba engleză. În cazul în care lucrarea redactată în limba engleză 

nu va îndeplini standardele lingvistice academice, aceasta nu va fi publicată în 

volumul conferinţei. 

II. DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI ŞI PUBLICAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în aulele USEM, dotate cu videoproiectoare. 



În cadrul secţiunilor, durata de susţinere a fiecărei lucrări este de 10-15 minute. Textele 

lucrărilor prezentate (maxim 8 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor 

conferinţei. Odată efectuată cu succes înregistrarea, participanţii vor primi un e-mail 

de confirmare și recepționare. 

 

Termenul de prezentare a informaţiei şi materialelor: 

• formular de înscriere până la 10 aprilie 2018; 

• expedierea materialelor către publicare - până la 22 aprilie 2018. 

• Transmiterea prin e-mail a programului final: 29 aprile 2018 

• vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini 

standard. 

Vineri, 4 Mai 2018 

9:00 – 9:30 – înregistrarea participanţilor (primirea mapelor, a programului şi a 

volumului conferinţei) 

9:30   –  10.00 –  Deschiderea lucrărilor conferinţei 

10:00 – 13.00  –  Lucrări pe secţiuni 

13:00 – 14.00  –  Pauza de cafea 

14:00 –  18.00 –  Lucrări pe secţiuni 

18:00 – 18.30  –  închiderea lucrărilor conferinţei 

 

 

 

 

 

 


