
CONDIȚII DE PUBLICARE ÎN JURNALUL BAROULUI CLUJ (J.B.C.)

I. Condiții privind conținutul articolului:

JBC își propune să publice articole și comentarii de practică judiciară din toate domeniile dreptului.

Pentru  o  calitate  ridicată  a  materialelor  ce  urmează  a  fi  publicate,  Consiliul  Științific  asigură

selectarea acelora care îndeplinesc condițiile de coerență și care urmează o linie argumentativă în

acord  cu  logica  materiei  de  drept  din  care  subiectul  tratat  face  parte.  Materialele  trimise  spre

publicare pot fi în limba română sau în limba engleză.

II. Condiții privind forma articolului:

Întreg materialul va fi scris cu font Times New Roman, caractere de 12.

1. Titlul articolului

Titlul articolului se va scrie cu majuscule, aliniere centrat, în limba română şi în limba engleză.

2. Autorul/autorii articolului

Prenumele şi  numele autorului/autorilor  se  scriu în dreapta pagini,  sub titlu,  fiind precedate de

gradul  didactic  şi  titlul  ştiinţific  (dacă  este  cazul).  Numele  va  fi  urmat  de  indicarea  afilierii

instituţionale principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul). Toate acestea se vor scrie cu

aliniere dreapta. Adresa de e-mail se va trece ca o notă de subsol, la fiecare autor în parte, împreună

cu orice alte date relevante despre acesta (de exemplu, domeniile de expertiză). 

3. Rezumatul articolului

Rezumatul va avea aproximativ o jumătate de pagină şi va fi scris în limba română şi în limba

engleză, cu italic, alinere justify.

4. Cuvinte cheie

Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română

şi în limba engleză, cu italic, aliniere justify.

5. Corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba română sau în limba engleză, aliniere justify şi spaţiere la

un rând distanţă. Articolele trimise  nu trebuie să depăşească 15 pagini.  În cazuri excepţionale, se

acceptă şi articole voluminoase, care pot fi publicate în mai multe părți.



Articolul  va  fi  structurat  pe  secțiuni,  fiecare  secțiune  având un titlu.  Secțiunea  introductivă  va

cuprinde  identificarea  problemei  cercetate  şi  structura  cercetării.  La  sfârșitul  articolului  va  fi

inserată o secțiune de concluzii.

6. Notele de subsol

Notele de subsol se redactează cu caractere de 10, aliniere justify şi spaţiere la un rând distanţă.

Notele  de  subsol  se  vor  numerota  în  mod  continuu  pentru  întreg  articolul  şi  nu  prin  reluarea

numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se vor indica numai în notele de

subsol.  În  cazul  lucrărilor  citate,  se  menţionează  iniţiala  prenumelui  şi  numele  autorului  sau

autorilor  materialelor  bibliografice  citate,  apoi  titlul  materialului  (carte,  articol),  editura/revista,

oraşul, anul apariţiei/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum şi

cele ale cărţilor şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlul cărţilor şi al articolelor se scriu cu

italic.  Denumirile  revistelor  se  vor  scrie  între  ghilimele.  Dacă  se  folosesc  articole,  rapoarte,

documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai

sus, cu menţiunea că „documentul este disponibil online la adresa […]”, indicându-se data ultimei

accesări a adresei online.

7. Politica de acces liber

Jurnalul  Baroului  Cluj  oferă  acces  liber  on-line,  ceea  ce  înseamnă  că  întreg conţinutul  este

disponibil gratuit. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către

textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului,

sub rezerva respectării următoarei condiţii: să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului,

faptul că articolul este publicat în Jurnalul Baroului Cluj şi să indice pagina/paginile citată(e) din

revistă. Dacă se doreşte prescurtarea numelui revistei, solicităm să se utilize prescurtarea J.B.C.

8. Adresa de corespondenţă

Materialele se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail: baroulcluj@gmail.com


