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Procedură privind manifestările științifice în cadrul Facultății de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Propunere pentru Consiliul ordinar din data de 16.12.2020 
 

Art. 1. Manifestările științifice în Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (de aici încolo Facultatea) se derulează după 
următoarele reguli, care le determină denumirea, elementele de identificare vizuală și conținutul: 
 
Denumire Definiție  Conținut  Organizator Identitate vizuală 

Conferință 

internațională 

O reuniune științifică organizată în 

țară/străinătate, desfășurată integral în 

limbă/limbi de largă circulație internațională, 

având o tematică științifică de interes 

internațional prestabilită și un comitet 

internațional de selecție științifică a 

comunicărilor
1
 

 

Acțiunea are un inițiator cu rol informal, un 

comitet științific, un comitet de organizare, 

moderatori, participanți cu comunicări și 

participanți auditoriu. 

- Inițiatorul (-rii) va propune către BEF un comitet 

științific, un comitet de organizare, titlul și 

secțiunile conferinței, pentru aprobare prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Comitetul științific va include cadre didactice 

din Facultate/UAIC (minim 5 persoane) și invitați 

externi de la entități internaționale (minim 3 

persoane); 

- Înscrierea la conferință se va face pe baza unui 

formular (Google forms; MsTeams) care va 

cuprinde cel puțin rezumatul lucrării în engleză; 

- Lucrările conferinței se vor organiza pe secțiuni 

tematice; 

- Lucrările conferinței se vor derula în spațiile 

Facultății; 

- Lucrările vor fi moderate de invitați 

externi/cadre didactice din UAIC desemnate pe 

Facultatea prin BEF 

Departamentul/ 

Departamentele prin 

Director  

(ca organizator unic ori co-

organizator) 

Comitetul de organizare 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va include mici 

elemente grafice roșii – a se 

vedea model afiș Conferința 

Perspective juridice asupra 

internetului. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de 

Drept.  

                                                 
1
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bază de invitație prealabilă deschisă întregului 

corp profesoral, cu atenție la rotația cadrelor 

didactice implicate în calitate de moderator; 

- Comitetul de organizare este aprobat de BEF pe 

baza propunerii colegului (-lor) care au inițiat 

conferința, cu atenție la rotația cadrelor didactice 

implicate în calitate de organizator; 

 

Conferință 

națională 

O reuniune științifică organizată în țară, având 

o tematică științifică prestabilită și un comitet 

de selecție științifică a comunicărilor
2
 

 

Acțiunea are un inițiator cu rol informal, un 

comitet științific, un comitet de organizare, 

moderator(i), participați cu comunicări și 

participanți auditoriu. 

- Inițiatorul (-rii) va propune către BEF un comitet 

științific, un comitet de organizare, titlul și 

secțiunile conferinței, pentru aprobare, prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Comitetul științific va cuprinde cadre didactice 

din Facultate/UAIC (minim 5 persoane); 

- Înscrierea la conferință se va face pe baza unui 

formular (Google forms; MsTeams) care va 

cuprinde cel puțin rezumatul lucrării în română; 

- Lucrările conferinței se vor organiza pe secțiuni 

tematice; 

- Lucrările conferinței se vor derula în spațiile 

Facultății; 

- Lucrările vor fi moderate de invitați 

externi/cadre didactice UAIC desemnate pe bază 

de invitație prealabilă deschisă întregului corp 

profesoral cu atenție pentru rotația cadrelor 

didactice implicate în calitate de organizator; 

- Comitetul de organizare este aprobat de BEF pe 

baza propunerii colegului (-ilor) care au inițiat 

conferința cu atenție pentru rotația cadrelor 

didactice implicate în calitate de organizator; 

 

Facultatea prin BEF 

Departamentul/ 

Departamentele prin 

Director  

(ca organizator unic ori co-

organizator) 

Comitetul de organizare 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va include mici 

elemente grafice albastre – a se 

vedea model afiș Conferința 

Perspective juridice asupra 

internetului. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

Conferință 

”Legal 

O reuniune pentru prezentări și discuții la care 

sunt invitați unul sau mai multe cadre didactice 

- Coordonatorul de relații internaționale al 

Facultății, anual va contacta cadrele didactice de 

Facultatea prin Decan, 

coordonator RI, cadre 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 
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corner/Coin 

juridique” 

de la universități din străinătate, cu 

adresabilitate către întreaga Facultate, 

organizată însă în asociere cu un curs/seminar 

din orarul semestrului respectiv.  

 

la universitățile partenere și va adresa invitația 

generică; 

- Pe baza răspunsurilor la aceste invitații, 

coordonatorul RI va întocmi un calendar 

semestrial al acestor întâlniri, cu frecvență 

lunară, supus aprobării decanului; 

- Activitatea va avea loc predilect on-line și fizic 

acolo unde sunt accesibile surse de finanțare 

pentru mobilitate; 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Decanului; 

- Cadrele didactice din Facultate sunt invitate ca 

pe baza contactelor personale să propună 

evenimente de acest tip; 

didactice ale Facultății  elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea 

albastru. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

 

Conferință de 

formare/ 

pregătire 

profesională 

O reuniune științifică cu caracter preponderent 

practic, destinată formării/pregătirii 

profesioniștilor din domeniul juridic sau 

domeniilor conexe, organizată de Facultate 

individual sau în parteneriat cu organele 

profesiilor juridice sau formele specifice de 

pregătire ale acestora și/sau cu edituri juridice 

de prestigiu sau societăți științifice.  

 

- Inițiatorul (-rii) va propune BEF pe baza unei 

notificări scrise organizarea activității, cu 

indicarea locului de derulare și a temei de 

discuție în detaliu (nu doar a titlului) prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Prodecanului pentru cercetare, 

managementul calității şi relația cu profesiile 

juridice (CMCRPJ); 

Facultatea prin BEF 

Organele profesiilor 

juridice 

Formele specifice de 

pregătire ale profesiilor 

juridice 

Edituri juridice de 

prestigiu 

Societăți științifice 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea ocru. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

 

Conferință 

vocațională 

O reuniune pentru prezentări și discuții privind 

profesiile juridice (admitere, condiții de lucru, 

aspecte practice) la care sunt invitați unul sau 

mai mulți reprezentanți ai corpului/ 

corpurilor profesionale 

 

Acțiunea are un inițiator cu rol informal, un 

- Inițiatorul (-rii) va propune BEF pe baza unei 

notificări scrise organizarea conferinței, cu 

indicarea personalității (-lor) invitate și a temei 

de discuție în detaliu (nu doar a titlului), prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Invitatul (-i) va fi o personalitate în domeniul 

dreptului, o persoană care exercită o profesie 

Facultatea prin BEF 

Departamentul/ 

Departamentele prin 

Director  

(ca organizator unic ori co-

organizator) 

Inițiator 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea 

verde. 



  

moderator (poate fi identic cu inițiatorul), 

invitat (-ți) reprezentant (-ți) al profesiilor 

juridice și participanți auditoriu. 

juridică ori o profesie conexă activității juridice; 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Prodecanului pentru cercetare, 

managementul calității şi relația cu profesiile 

juridice (CCMRPJ); 

Prodecan CCMRPJ Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

Conferință 

studențească 

O reuniune pentru prezentări și discuții pe teme 

de actualitate pentru studenți, organizată de 

studenți/ organizațiile studențești/ co-

organizată de cadre didactice din Facultate și 

studenți la care sunt invitați unul sau mai mulți 

reprezentanți ai mediului didactic și profesional 

juridic.  

 

Acțiunea are un inițiator cu rol informal, un 

moderator (poate fi identic cu inițiatorul), 

invitat (-ți) reprezentant (-ți) ai mediului 

academic ori profesiilor juridice și participanți 

auditoriu. 

 

- Inițiatorul (-rii) va propune BEF pe baza unei 

notificări scrise organizarea conferinței, cu 

indicarea personalității invitate și a temei de 

discuție în detaliu (nu doar a titlului) prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Invitatul (-i) va fi o personalitate în domeniul 

dreptului, o persoană care exercită o profesie 

juridică ori o profesie conexă activității juridice. 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Prodecanului pentru activitatea 

didactică şi relaţia cu studenţii (ADRS); 

Facultatea prin BEF 

Asociațiile studențești 

Grupuri de studenți 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea 

portocaliu. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

Sesiune de 

cerc 

studențesc 

O reuniune pentru prezentări și discuții pe teme 

de actualitate / interes pentru studenți, 

organizată în cadrul unui cerc organizat sub 

egida Facultății, pe baza unei lucrări pregătite și 

prezentate de către unul sau mai mulți studenți  

 

Acțiunea are un inițiator, un cadru formal de 

lucru și anume un cerc organizat pe baza 

aprobării Consiliului Facultății de Drept și 

Centrul de cercetări și studii juridice, căruia este 

arondat. Centru de studii și cercetări juridice 

este constituit la nivelul Facultății și 

funcționează sub coordonarea unui Comitet 

Științific (format din membrii BEF și Directorii 

- Ședințele de cerc se organizează la propunerea, 

sub coordonarea și responsabilitatea 

coordonatorului (-rilor) cercului în cauză; 

- Temele în discuție sunt alese și pregătite sub 

îndrumarea coordonatorului; 

- Lucrările prezentate vor fi elaborate sub 

supervizarea coordonatorului (-rilor) de cerc; 

- Lucrările relevante vor fi propuse spre 

propunere în volumul special al Analelor. Seria 

Științe juridice, în special cele susținute de 

masteranzi și doctoranzi  

 

Facultatea prin BEF 

Centrul de studii și 

cercetări juridice 

Coordonatorul (ii) 

cercurilor 

Se va genera un afiș pentru 

eveniment pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea 

vișiniu. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

 



  

departamentelor, ȘD). Acestea avizează toate 

propunerile de activități științifice prealabil 

aprobării de către BEF.  

 

Tutoriat extra-

curricular 

O reuniune pentru prezentări și discuții teme de 

actualitate/interes pentru studenți, organizată 

în afara activităților didactice ale Facultății, pe 

baza unei teme propuse de organizatori.  

 

Acțiunea are un inițiator cu rol informal, un 

moderator (poate fi identic cu inițiatorul), 

invitat (-ți) reprezentant (-ți) al unui domeniu 

de interesși participanți auditoriu. 

 

- Inițiatorul (-rii) va propune BEF pe baza unei 

notificări scrise organizarea activității, cu 

indicarea personalității invitate și a temei de 

discuție în detaliu (nu doar a titlului) prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Invitatul (-i) va fi o personalitate în domeniul de 

interes vizat: IT, resurse umane, psiholog etc. ; 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Prodecanului pentru activitatea 

didactică şi relaţia cu studenţii (ADRS); 

Facultatea prin BEF 

Asociațiile studențești 

Grupuri de studenți 

Se va genera un afiș pentru 

eveniment pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea mov. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

 

Sesiuni  

externe - 

promovare 

O reuniune pentru prezentarea ofertei 

educaționale a Facultății de Drept și discuții pe 

teme de actualitate pentru elevi, organizată în 

afara Facultății, cu eventuala luare în discuție a 

unei teme propuse de organizatori.  

 

- Inițiatorul (-rii) va propune BEF pe baza unei 

notificări scrise organizarea activității, cu 

indicarea locului de derulare și a temei de 

discuție în detaliu (nu doar a titlului) prealabil 

altor demersuri organizatorice; 

- Activitatea se va derula cu participarea/ sub 

supervizarea Prodecanului pentru activitatea 

didactică şi relaţia cu studenţii (ADRS); 

Facultatea prin BEF 

Asociațiile studențești 

Grupuri de studenți 

Se va genera un afiș pentru 

conferință pe fond alb, cu 

elemente grafice sugestive, 

fotografii, incluzând sigla 

Facultății. Afișul va avea drept 

culoare tematică culoarea 

galben. 

Se va genera cu aportul 

responsabilului IT, un 

eveniment pe pagina web a 

Facultății, pe pagina de 

Facebook și în grupul de 

MsTeams – Facultatea de drept. 

 

     

 
 
Art. 2 - Această procedură este adresată atât cadrelor didactice, cât și studenților.  



  

(2) Respectarea calificării fiecărui eveniment, a mențiunilor privind procedura de derulare și a identității vizuale condiționează asocierea numelui și siglei 
Facultății de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
(3) Orice alt eveniment, care nu se încadrează în ipotezele de mai sus va fi unul generic fără asociere cu Facultatea și fără sprijin formal în diseminare.  
 

Decan, 

Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA 

 

  

Prodecan ADRS Prodecan CMCRPJ 

Lect. univ. dr. Mihai DUNEA Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ 

 


