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CERINŢE PRIVIND LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE
FORMATUL LUCRĂRILOR
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria
tematică a conferinţei, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică (nivel ştiinţific corespunzător,
actualitatea temei lucrării, noutate faţă de doctrina existentă, relevanţa cazuisticii analizate, conţinutul lucrării să
fie adus la zi cu legislaţia în vigoare în momentul predării) ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în
termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.





Conţinutul studiului se va redacta în limba română şi respectiv, în limba engleză;
Studiile, ca întindere, se vor încadra între minimum 7 pagini şi maximum 9 pagini;
Titlul lucrării se va redacta cu font Times New Roman, size 14, aliniat stânga;
La două rânduri (de 12) distanţă de titlul lucrării, se va scrie prenumele integral şi numele, cu font Times New
Roman, size 12, bold, aliniat stânga; numai numele va fi scris cu majuscule;
 După nume, se va pune un asterisc, iar la subsol se va indica titlul ştiinţific, sau, după caz, profesia şi, pentru
ambele, afilierea;
 După nume, la două rânduri (de 12) distanţă se va redacta rezumatul (max. 150 cuvinte – rezumatul trebuie să
evidenţieze tematica abordată în articol şi nu va conţine citate sau alte lucrări publicate) şi dedesubt cuvintele
cheie (3-5), ambele corespunzător limbii în care este redactat studiul, respectiv în română şi engleză, cu font
Times New Roman, size 10, la 1 rând, aliniere justify;
 Conţinutul lucrării se va dispune la două rânduri (de 12) distanţă faţă de cuvintele cheie şi va fi redactat cu font
Times New Roman, size 12, la 1.5 rânduri, aliniere justify.
 Pagină A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm);
 Notele de subsol vor fi redactate cu font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
 Bibliografia – la finalul studiului, font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
 Pentru sublinieri în text, se foloseşte numai fontul italic, nu bold sau underline;
 Referinţele bibliografice au forma: Autorul (iniţiala prenumelui şi numele autorului – fără caractere îngroşate),
Titlul, editura, locul, anul, pagina. Precizarea paginii: „p.“ când este vorba despre o singură pagină, „pp.“ când
este vorba despre mai multe. Indicaţiile în latină (idem, op. cit., ibid., sqq etc.) cu italic. Într-o listă bibliografică
fiecare intrare se încheie cu punct.
 Pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice, intrările vor avea forma: Autorul (iniţiala
prenumelui şi numele autorului), titlul complet al articolului (în italic şi fără ghilimele), Numele publicaţiei,
numărul, anul, p. (pp.) xx-xx. În aceeaşi formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuţiile din
lucrările colective: Autorul A, „Capitolul citat“, în Autorul B (coord./ed.), Titlul lucrării, editura, locul, anul.
VĂ ADRESĂM RUGĂMINTEA DE A VERIFICA CORECTITUDINEA TEHNOREDACTĂRII LUCRĂRII
ATÂT ÎN LIMBA ROMÂNĂ (inclusiv diacriticele), CÂT ŞI ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne pe adresa de e-mail: conferinta.srde@yahoo.com
Persoane de contact:
Lect. univ. dr. Cristina Elena NICOLESCU – Telefon : 0745. 484. 521;
Lect.univ.dr. Crina Ramona RĂDULESCU – Telefon: 0723. 528. 699;
Lector.univ. dr. Cristina TITIRIŞCĂ – Telefon : 0740.781.811 ;

