
                                                                                                                        

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE (ROMÂNIA) 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

 
 

 

 
 Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte 

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
Facultatea de Științe Economice și Drept 

 

vă invită la 

 

SSEESSIIUUNNEEAA  AANNUUAALLĂĂ    

DDEE  CCOOMMUUNNIICCĂĂRRII    ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCEE  SSTTUUDDEENNŢŢEEŞŞTTII  

  
””NNOORRMMEE,,  VVAALLOORRII  ŞŞII  RREEPPEERREE  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEE  

  ÎÎNN  SSOOCCIIEETTAATTEEAA  RROOMMÂÂNNEEAASSCCĂĂ””  

  

   

  

TTÂÂRRGGOOVVIIȘȘTTEE  

  99--1100  mmaaii  22001199  
 

https://www.edtargoviste.ro/index.php


CCOONNDDIIŢŢIIII  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  
  

Sesiunea de comunicări științifice este dedicată studenţilor şi masteranzilor în 

domeniul științelor juridice și al științelor administrative cu preocupări de cercetare 

științifică. 

Sub coordonarea unui cadru didactic, studenții și masteranzii interesați să participe 

la lucrările sesiunii sunt invitaţi să elaboreze și să susțină studii, având astfel posibilitatea de 

a-și demonstra aptitudinile de documentare, analiză, argumentație și dialog. Totodata, 

sesiunea asigură un cadru optim de socializare cu colegi, studenți și masteranzi, din alte 

centre universitare.  

Înregistrarea participanţilor se face prin transmiterea, până la data de 25 aprilie 

2019, la adresa drept@valahia.ro, a următoarelor informații:  

-  titlul studiului; 

- numele şi datele de contact  ale autorului/autorilor; 

- numele şi datele de contact ale cadrului didactic coordonator. 

Lucrările ştiinţifice vor fi redactate în limba română și vor avea între 6 și 8 pagini. 

Acestea vor fi susținute în cadrul celor două secțiuni cu tematică interdisciplinară: 

 ”Europa și spațiul public național” (Secțiunea I); 

 ”Spațiul juridic românesc – actualități și perspective” (Secțiunea a II-a).  

Data limită pentru transmiterea lucrărilor in extenso este 6 mai 2019. 

Cele mai bune lucrări susţinute vor fi premiate. Lucrările selectate în vederea 

publicării vor fi tehnoredactate într-un format specific (condițiile sunt precizate la adresa 

http://www.analefsj.ro/ro/index.php), vor fi traduse în limba engleză și vor fi publicate în 

paginile revistei ”Valahia University Law Study”, revistă de specialitate indexată BDI: 

EBSCO, WorldCat, Index Copernicus,  acreditată CNCSIS.   
  

AAGGEENNDDAA  SSEESSIIUUNNIIII  

JJooii,,  99  mmaaii  22001199    

AAmmffiitteeaattrruull  ””PPaarraasscchhiivv  VVaagguu””  ((ccaammppuuss  uunniivveerrssiittaarr,,  ccoorrppuull  BB))  
  

830 – 930 - Primirea invitaților; ceremonie de deschidere;  
 

930 – 1030 - Reprezentație a trupei de teatru forum a Centrului EUROPE DIRECT 
Târgoviște având ca subiect drepturile fundamentale în Europa/cetățenie europeană activă;  
 

1030 – 1200 - Violența domestică: o problemă reală și actuală - masă rotundă cu 
participarea unor persoane private de libertate; 
 

1200 – 1230 - Pauză de cafea; 
 

1230 – 1500 - Concurs de procese simulate;  
  

VViinneerrii,,  1100  mmaaii  22001199  
  

900 – 930 - Deschiderea lucrărilor sesiunii de comunicări științifice, Campus universitar, 
Corpul B; 
 

930 – 1130  - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni – Partea I; 
 

1130 – 1145 - Pauză de cafea; 
 

1145 – 1315 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni – Partea a II-a;  
 

1315  – 1400 - Dejun; 
 

1400  – 1500  - Concluzii. Festivitate de premiere. 

mailto:drept@valahia.
http://www.analefsj.ro/ro/index.php

