INVITAŢIE DE A PARTICIPA LA

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ A
FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI
ADMINISTRATIVE, BRAŞOV,
A UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET
cu tema

„JUSTIŢIE ŞI MANAGEMENT ÎN
SOCIETATEA MODERNĂ”
ediţia a IV-a
30 – 31 mai 2019 Braşov
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov, a Universităţii Spiru
Haret în colaborare cu Societatea Română de Drept European vă invită să participaţi la
Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema Justiţie şi management în societatea
modernă, o invitaţie la reflecţie şi la o abordare complexă a societăţii în care trăim. Această
conferinţă îşi doreşte să reunească specialişti din domeniile juridic, economic şi socio-uman,
pentru ca aceştia să îşi poată împărtăşi şi discuta rezultatele cercetărilor lor.
Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Braşov, Universitatea Spiru Haret, Str. Turnului nr. 7, Braşov, România
Termenul limită pentru trimiterea formularului de înscriere, care conţine titlul
lucrării şi rezumatele (în română şi engleză): 25.04.2019
Confirmarea acceptării: 30.04.2019
Plata taxei de participare: 20.05.2019
Termenul limită pentru trimiterea articolele in extenso: 07.05.2019
Persoana de contact: lector univ. dr. Ana Munteanu –
e-mail jmms.conference@gmail.com
Lucrările pot fi prezentate şi redactate în limbile: română sau engleză (articolele in
extenso vor avea obligatoriu titlul, rezumatul si cuvintele cheie în limba engleză). Prezentările
nu vor putea depăşi 15 minute.

Articolele prezentate vor fi publicate într-un volum al conferinţei la o editură
românească, recunoscută de CNCS.
Taxa de înscriere: 90 lei
Detalii pentru plata prin virament bancar:
Titular cont: Universitatea Spiru Haret-Institutul Central de Cercetare Stiintifica - Banca:
Raiffeisen Bank Agentia VictoriaCalea Victoriei nr. 21, sector 3, Bic Swift Code RZBRROBU
Cont LEI: IBAN RO04RZBR0000060014384451– cu menţiunea: taxă conferinţă JMSM
Bv 2019
Pentru includerea în programul conferinţei, vă rugăm să trimiteţi formularul de
participare completat până cel târziu în 01.05.2019 şi, ulterior, dovada achitării taxei, nu mai
târziu de 21 mai 2019. Taxa de înscriere la conferinţă acoperă certificarea participării, publicarea
articolului şi un volum al conferintei.
Pentru alte informaţii legate de conferinţă, ne puteţi contacta prin e-mail la :
jmms.conference@gmail.com
SECŢIUNILE CONFERINŢEI
Secţiunea A – DREPT ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Secţiunea B – ȘTIINȚE ECONOMICE
Secţiunea C– ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Instrucţiuni de redactare a lucrărilor:
Lucrările vor fi redactate în limba română sau engleză în format B5 (176 x 250 mm) şi vor
conţine un rezumat în limba română, un rezumat în limba engleză, cuvinte cheie în limba română
și cuvinte cheie în limba engleză, respectând următoarele detalii de formatare:
margini – peste tot 2 cm;
spaţiere – la un rând;
TITLUL ARTICOLULUI (centrat, bold, Times New Roman, 12, majuscule) (se lasă un
spaţiu, Times New Roman, 12, după titlu)
Numele şi prenumele autorului (centrat, Times New Roman, bold, 11)
Instituţia de la care provine (centrat, Times New Roman, bold, 11)

Dacă sunt mai mulţi autori se trec sub autorul principal fără spaţiu.
Abstract (în limba engleză) (Times New Roman, 11) cel mult 200 de cuvinte; se va scrie
cu Times New Roman, 11, italic.
Key words, 3 - 5 cuvinte în limba engleză; se vor scrie cu Times New Roman, 11, italic.
Rezumat (în limba română) (Times New Roman, 11) cel mult 200 de cuvinte; se va scrie
cu Times New Roman, 11, italic.
Cuvintele cheie, 3 - 5 cuvinte, se vor scrie cu Times New Roman, 11, italic.
Conţinutul lucrării structurat pe capitole / subcapitole (Times New Roman, bold, 12) se
va scrie cu Times New Roman, 12, normal.

Pentru referinţele bibliografice din text se precizează autorul(ii) si anul publicării.
In text, după citat, între paranteze rotunde, scrieţi numele de familie al autorului (al
coordonatorului sau al primului autor, dacă sunt mai mulţi coautori), puneţi virgulă şi
scrieţi anul apariţiei lucrării citate, virgulă şi pagina de unde aţi luat citatul.
Bibliografie
Bibliografia se scrie cu Times New Roman, normal,11
Cuprinsul bibliografiei:
se precizează autorul(ii) si anul publicării, care se pune intre paranteze rotunde,
lucrarea/articolul/studiul, volumul/revista (dacă este cazul), localitatea si editura.
Exemple: (bibliografie la sfârşitul lucrării):
 pentru cărţile cu un singur autor:
Vedinaş, V. (2015). Drept administrativ (ediţia 9). Bucureşti: Universul Juridic.
 pentru cărţile cu doi sau trei autori
McEwen, M., & Wills, E. M. (2014). Theoretical basis for nursing (4th ed.). Philadelphia, PA:
Lippincott Williams & Wilkins.
 pentru cărţile cu mai mult de patru autori
Chakroum, M., Many, F., Batty, J., Orson, K., Johnson, M., Lockwood, S. et al., (2009). Health
expenditure and GDP. University of Madrid.
 pentru articolele cu un singur autor
LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. Annual Review of Psychology, 46, p. 209–
235.
 pentru articolele cu doi sau mai mulţi autori
Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., DeRosa, E., & Gabrieli, J.D. E. (2003). Neural
correlates of the automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23, p.
5627–5633.
 un document sau o informatie (care are autor) de pe web
Autor, A. (data). Titlul documentului [descrierea formatului]. Preluat de pe http://xxxxxxxxx
Exemplu:
Freakonomics. (2010, October 29). E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog post]. Retrieved from
http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/
 un document sau o informaţie (fără autor) de pe web
Titlul documentului. (data, dacă există). Preluat de pe http://xxxxxxxxx
Exemple:
All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, October 13). Preluat de pe
http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/
The College of William and Mary. (n.d.). College mission statement. Preluat de pe
http://www.wm.edu/about/administration/provost/mission/index.php
Bibliografia este obligatorie. Volumele/articolele se ordonează alfabetic, după numele de
familie al autorului. (cu Times New Roman, 11)
Nu se vor insera în cuprinsul lucrării numărul paginii, antet sau subsol.
Autorii îşi asumă responsabilitatea în totalitate pentru conţinutul lucrării.

