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TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ 

Taxa de  participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări 

științifice 
 

Participant Taxa de 

participare 

Drepturi conferite de plata taxei de participare 

Auditor 300 lei - dreptul de a primi certificatul de participare 

- dreptul de a primi mapa cu documentele conferinţei şi 1 

stick cu ISBN conținând lucrările înscrise la conferinţă,  

- dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în 

program,  

- dreptul de a participa la cocktail 

Auditor provenind din cadrul unei 

universități/instituții/firme partenere 

(incluse în cadrul rubricii 

„Parteneri” pe site) 

250 lei 

Auditor - membru al Societății de 

Științe Juridice și Administrative 

200 lei 

Taxa de participare se va achita până pe 20 noiembrie 2016, după primirea emailului de acceptare a 

participării la Conferință. 

Taxa de  participare pentru cei care doresc să înscrie o lucrare științifică la Conferință 

Participant Taxa de 

participare 

Drepturi conferite de plata taxei de 

participare 

Autor/Coautor 550 lei - dreptul de a primi certificatul de 

participare 

- dreptul de a primi mapa cu documentele 

conferinţei şi 1 stick cu ISBN conținând 

lucrările înscrise la conferinţă,  

- dreptul de a participa la activităţile 

ştiinţifice cuprinse în program,  

- dreptul de a participa la masa de prânz și 

cocktail, 

- dreptul de a i se publica lucrarea 

prezentată într-una din publicațiile 

Conferinței, în funcție de selecția 

realizată de organizatorii Conferinței și de 

editorii publicațiilor. 

Autor/Coautor – student, masterand, doctorand 400 lei 

Autor/Coautor provenind din cadrul unei 

universități/instituții/firme partenere (incluse în 

cadrul rubricii „Parteneri” pe site) 

450 lei 

Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) 

provenind din cadrul unei universități/ instituții/firme 

partenere (incluse în cadrul rubricii „Parteneri” pe 

site) 

350 lei 

Autor/Coautor - membru al Societății de Științe 

Juridice și Administrative  

400 lei 

Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) - 

Membru al Societății de Științe Juridice și 

Administrative  

300 lei 

Taxa de participare se va achita până pe 20 noiembrie 2016, după primirea emailului de confirmare a 

acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței  

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 200 

lei. 

Plata taxei de participare se poate realiza  prin virament bancar în contul bancar al Societății de 

Știinte Juridice și Administrative: RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank  

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 20 noiembrie 2016 la 

adresa de email office@businesslawconference.ro . Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și 

dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință). 
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PROGRAMUL CONFERINȚEI  

Programul științific orientativ este afișat pe site-ul Conferinţei : www.businesslawconference.ro . 

Programul definitiv al Conferinței va fi afișat până cel târziu 20 noiembrie 2016 pe site-ul Conferinţei.  

SERVICIUL DE TRADUCERI 

In vederea înscrierii unei lucrări științifice la Conferință vă oferim posibilitatea de a apela la 

serviciul de traduceri realizat de Biroul de Traduceri Champollion: 

Vă oferim: 

 Traducerea integrală a articolului științific din limba română în limba engleză la standarde 

academice 

sau 

 Revizuirea traducerilor în limba engleză pentru a corespunde standardelor academice 

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro 

EVALUAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările primite vor fi supuse evaluării colegiale în sistem "double-blind peer review", 

respectând standardele conferinţelor internaţionale. Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea 

recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea 

motivată a înscrierii lucrărilor. 

 

PUBLICAȚII 

 

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele 

publicații: 

 În revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din 

România indexată ISI Thomson. Cele mai bune 20 de lucrări înscrise la conferință vor fi 

publicate în numărul din decembrie 2016 al revistei.  

 în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor 

sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers . O 

parte din lucrările susținute la ediția a II-a a Conferinței din noiembrie 2012 au fost publicate 

în volumul „Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives” la Peter Lang 

International Academic Publishers (editură cu prestigiu internațional recunoscut în domeniul 

științelor sociale - lista A1). Pentru accesarea cuprinsului și a prezentării volumului pe site-ul 

Editurii Peter Lang clic aici . 

 în reviste partenere ale Conferinței: International Journal of Business Governance and 

Ethics (pentru detalii despre revistă clic aici), Acta Juridica Hungarica (pentru detalii despre 

revistă clic aici), European Review of Public Law (pentru detalii despre revistă clic aici), 

http://www.businesslawconference.ro/
http://www.businesslawconference.ro/
http://www.tribunajuridica.eu/
http://www.cambridgescholars.com/
http://www.peterlang.com/
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http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=75347&concordeid=264128
http://www.inderscience.com/ijbge
http://akkrt.hu/18/journals/products/law/acta_juridica_hungarica_eng
http://www.eplopublications.eu/about.html
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Central and Eastern European Legal Studies (pentru detalii despre revistă clic aici), 

DREPTUL (pentru detalii despre revistă clic aici), Revista de Drept Public (pentru detalii 

despre revistă clic aici) - reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru 

domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

 în revista Conferinței Perspectives of Business Law Journal, cu apariție online (pentru detalii 

despre revistă clic aici) - revistă indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru 

domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012. 

 

       Mai multe detalii despre publicațiile Conferinței se găsesc pe site-ul www.businesslawconference.ro .   

 

TERMENE LIMITĂ: 

 10 noiembrie 2016: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de 

participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, 

fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul 

lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se  face în aceleași condiții ca și 

înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. 

Completează aici formularul de participare la Conferință. 

 15 noiembrie 2016: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și 

engleză la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro . Descarcă de aici cerințele de 

redactare pentru lucrările științifice. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba 

engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.  

 18 noiembrie 2016: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.  

 20 noiembrie 2016: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării 

susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor 

care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică).  
 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Conferinței: 

www.businesslawconference.ro 

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu 

SĂRARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@businesslawconference.ro 
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