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În acest an FACULTATEA DE DREPT din cadrul Universităţii din 

Oradea aniversează 25 de ani de la reluarea învăţământului juridic superior la 

Oradea, după o pauză de câteva decade. Dorim să marcăm acest moment 

important prin intermediul unei conferinţe aniversare cu titlul: 

 

 

„25 DE ANI DE LA RELUAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

JURIDIC SUPERIOR ORĂDEAN” 

 

Pentru buna desfășurare a evenimentului vă rugăm să aveţi în vedere 

următoarele aspecte importante: 

 

06 noiembrie 2017 Data limită pentru înscriere, transmiterea titlului lucrării şi a rezumatului 

10 noiembrie 2017 Data limită pentru notificarea privind acceptarea lucrării şi plata taxei de 

participare* 

16 – 18 noiembrie 2017 Desfăşurarea lucrărilor conferinţei 

20 decembrie 2017 Data limită pentru predarea lucrărilor pentru publicare 

  

Lucrările prezentate şi acceptate pentru publicare, vor fi incluse în 

volumul conferinţei sub egida Editurii „ProUniversitaria”, conform condiţiilor 

de publicare ataşate prezentei. 

 

 

 

* Taxa de participare este în sumă de 300 lei/participant (maximum 2 lucrări). 

Aceasta se va achita în contul ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA CERCETARII ÎN 

DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE (APCDSA) : RO71BTRL00501205562240XX, Cod 

fiscal 28604325. Taxa de participare include participarea la lucrările conferinţei, coffe-

break, prânzul şi cina festivă, precum şi publicarea materialelor. 



 

 

STRUCTURA  CONFERINŢEI 

 

„ 25  D E  A N I  DE  LA  R E LUAR E A   

Î N VĂ ŢĂ MÂ NTU LU I  J U RID I C  S U PER IO R  O R Ă DE AN ”  

 

 

 

Data Interval 

orar 

Activitatea Locaţia 

16 

noiembrie 

2017 

16 - 20 
Bun venit! 

 Sosirea participanţilor 

Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 

 

 

17 

noiembrie 

2017 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanţilor 

Sala  de conferinţă -

Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 

09.30 – 10.00 Deschiderea conferinţei 

10.20 – 13.15 

Lansare de carte 

Prezentarea lucrărilor  

(sesiune în plen) 

13.30 – 14.30 Masa de prânz 

Restaurant -  

 Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 

15.00 – 18.00 

Prezentarea lucrărilor 

(sesiuni paralele – Drept Privat,  

Drept Public şi Ştiinţe Penale) 

Sălile de conferinţă -

Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 

18.00 Cina festivă 

Restaurant – 

Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 

 

18 

noiembrie 

2017 

9.30 – 11.30 

Prezentarea lucrărilor (I) 

(sesiuni paralele – Drept Privat,  

Drept Public şi Ştiinţe Penale, 

 sesiune studenţi) 

Sălile de conferinţă -

Complexul Hotelier  

Wellness & Spa "Perla"  

Băile Felix - 1 Mai 11.45 – 13.45 
Prezentarea lucrărilor (II) 

(sesiuni paralele – Drept Privat,  

Drept Public şi Ştiinţe Penale) 
13.45  Concluziile şi închiderea conferinţei 

 

  



 

 

 Secţiunile conferinţei: 

➢ DREPT PRIVAT 

➢ DREPT PUBLIC  

➢ ŞTIINŢE PENALE 

➢ Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de Drept 

(licenţă şi masterat) 

 

 

Teme propuse spre dezbatere în cadrul secţiunilor conferinţei : 
 

➢ Protecţia proprietăţii publice şi a proprietăţii private 

➢ Concurenta neloiala şi conflictul de interese 

➢ Influenţa jurisprudenţei europene în dreptul intern 

➢ Noul Cod al Insolvenţei - progres sau regres al legislaţiei afacerilor? 

➢ Litigii cu profesionişti versus litigii comerciale 

➢ Efecte ale adoptării noilor coduri fundamentale  

➢ Propuneri de lege ferenda privind codurile fundamentale sau alte acte normative 

➢ Provocări legislative în materia achiziţiilor publice 

➢ Influenţa deciziilor Curţii Constituţionale asupra noilor coduri fundamentale 

➢ Accesul la justiţie 

➢ Influenţa dreptului european asupra dreptului naţional 

➢ Vechi si nou în procedura civilă română 

➢ Eficienţa instituţiilor noi din Codul civil 

➢ Contestaţia la executare, între teorie si practică 

➢ Probleme de actualitate în Dreptul familiei 

➢ Dreptul şi medicina 

➢ Dreptul şi tehnologia informaţiei 

➢ Contenciosul administrativ 

➢ Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra dreptului naţional 

➢ Modificări ale legislaţiei dreptului muncii şi asigurării sociale 

….. desigur şi alte teme de interes pentru domeniul Dreptului 



 

 

CONDIŢII DE PUBLICARE 
 

- TITLUL LUCRĂRII  

TITLUL se scrie cu majuscule, TNR, caractere 14, bold, centrat în limba română (numai pentru autorii 

români) şi limba engleză sau franceză.  

- AUTORUL/AUTORII lucrării  

Numele autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu 

TNR, caracter 11, bold, iar numele de familie se scrie cu TNR, caracter 11, cu majuscule şi Bold. ) şi, 

după numele de familie se va scrie calitatea autorului, gradul didactic, titlul ştiinţific (dacă este cazul), 

instituţia sau locul de muncă (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul).  

- REZUMATUL lucrării (ABSTRACT)  

Rezumatul va avea cel mult 200 de cuvinte şi se trimite obligatoriu în limba engleză sau franceză şi în 

limba română (numai pentru autorii români). Se scrie cu TNR, caractere de 10, italic, Justify, la două 

rânduri distanţă de numele autorului.  

- CUVINTE CHEIE (KEYWORDS)  

Se menţionează 4-6 cuvinte (sau expresii) cheie care surprind esenţa lucrării. Se înşiră în ordinea 

importanţei lor, în limba engleză (inclusiv la articolele scrise sau traduse în limba franceză), la două 

rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu caractere TNR, 10, italic, Justify.  

 - CONŢINUTUL LUCRĂRII 

Corpul lucrării se redactează pe format B5 (margini: sus/jos – 2,2; stanga/dreapta: 1,8 cm), cu TNR, 

caractere de 11, Justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se redactează cu TNR, 

caractere de 9. 

Dacă lucrarea este împărţită în capitole şi subcapitole, TITLURILE capitolelor se vor scrie cu litere de 

tipar, TNR 11, bold, aliniere la stânga; titlurile subcapitolelor se vor scrie cu litere normale, TNR 11, 

aliniere la stânga, bold.  

Înainte şi după TITLURILE CAPITOLELOR/subcapitolelor/paragrafelor se lasă un spaţiu gol (1 

rând). Atât în text cât şi în note se folosesc următoarele prescurtări: art. (= articol); paragr. (= 

paragraf); alin. (= alineat); urm. (=următorii), p./pp (= pagina ori paginile); t. (= tomul); vol. (= 

volumul); O.G. (= ordonanţă de Guvern); H.G. (= hotărâre de Guvern). 

 - SURSELE BIBLIOGRAFICE/REFERENCES TREBUIE DUPĂ MODELUL URMĂTOR:   

➢ Cărţi - AAAA Popescu, titlul operei, editura, locul, anul, volumul, număr pagină 

➢ Reviste de specialitate - AAAA Popescu, titlul articolului, denumirea revistei, numărul şi anul, 

numărul de pagină.  

În cazul lucrărilor citate, se menţionează numele complet al  sursei/documentului), editor 

(dacă este cazul), oraşul, anul apariţiei/numărul, numărul paginii/paginilor, instanţa/autoritatea 

emitentă. 

➢ Alte surse citate (jurisprudenţă, legislaţie, surse electronice etc) se indică numai în notele de 

subsol.  

➢ În cazul jurisprudenţei, se menţionează denumirea actului, numărul şi data pronunţării/emiterii, 

emitent (instanţă), locul publicării (Monitorul Oficial, culegere/buletin de practică judecătorească 

etc).  

➢ Notele de subsol se numerotează în continuare pentru întreaga lucrare şi nu începând cu nota 1 la 

fiecare pagină. 

➢ Cu excepţia titlului articolului şi a titlurilor capitolelor şi a subcapitolelor, lucrarea se redactează 

cu caractere normale şi unde este cazul cu italic (nu se admit sublinieri - underline). 

➢ Materialele (articole, studii) trimise revistei noastre nu pot depăşi, în total, 15 pagini standard.  

➢ Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice formă 

de plagiat. 

 

IMPORTANT: LUCRĂRILE CARE NU VOR FI PREDATE PÂNĂ LA DATA DE 20 

DECEMBRIE 2017 NU SE VOR PUBLICA. 

 


