
CONDIȚII PENTRU 

LUCRĂRILE  TTRRIIMMIISSEE  SSPPRREE  PPUUBBLLIICCAARREE   
 

  

  

  

LLuuccrraarreeaa  iinn  eexxtteennssoo  vvaa  ffii  ttrriimmiissăă llaa  uurrmmăăttooaarreeaa  aaddrreessăă  ddee  ee--mmaaiill:: office@asdpi.ro  
 

              Ultimul termen pentru trimiterea lucrării in extenso este 5 septembrie 2017 
 

Lucrarea (studiu, analiză, comentariu practică judiciară etc.),  iinn  eexxtteennssoo,,  trebuie să 

îînnddeepplliinneeaassccăă  uurrmmăăttooaarreellee  ccoonnddiiţţiiii::  

 

– tehnoredactare pe o singură coloană la un rând şi jumătate, inclusiv notele de subsol; 

– tehnoredactarea în Times New Roman, font size – 12, în limba română, cu diacritice; 

– notele de subsol (indicaţiile bibliografice) ale lucrării trimise spre publicare să fie 

complete, adică să se refere la numele şi prenumele autorului scrise în întregime, lucrarea 

acestuia, editura, locul de editare, anul editării şi pagina (file); 

– toate materialele trimise spre publicare vor fi însoţite de un rezumat (abstract) de cca. 

100-150 cuvinte redactat în limba engleză și română. Rezumatul trebuie să cuprindă informaţii 

suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia rezultatul şi concluziile lucrării; 

– se vor selecta 4-6 cuvinte sau expresii-cheie, care cuprind esenţa lucrării. Termenii-cheie 

vor fi redactaţi în limba în română și în engleză;  

– hotărârile judecătoreşti vor fi indicate cu toate datele complete şi lucrările unde au fost 

publicate cu arătarea denumirilor acestora, editura şi anii de apariţie, inclusiv pagina. Pentru 

hotărârile nepublicate se va arăta această împrejurare, indicându-se în paranteză cuvântul 

„nepublicată”; 

– denumirile publicaţiilor române se vor indica integral (fără prescurtări), între ghilimele; 

– autorii sunt rugaţi să precizeze în mod complet numele şi prenumele, funcţia ori titlul 

universitar, instituţia unde profesează, adresa şi telefonul la care pot fi contactaţi. 

 

          

 

Lucrările transmise în termenul stabilit (5 septembrie 2017) vor fi supuse unui proces 

de peer review ce se va realiza de referenții științifici ai conferinței în conformitate cu 

standardele științifice în materie. 

Comitetul științific își rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se 

încadrează în aria tematică a Conferinței ori care nu corespund exigențelor de evaluare 

științifică. 

Lucrările acceptate vor fi publicate, în volumul conferinței ce va fi realizat la Editura 

Universul Juridic și în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale (indexată în 

CEEOL, EBSCO și HEINONLINE) dacă autorii vor fi de acord în acest sens. 

mailto:office@asdpi.ro

